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Przychodnia OTWARTA!
G

minne Centrum
M e d y c z n e
TRZEBNICA
- Z D R Ó J otworzyło
swoje
podwoje.
29 lipca burmistrz Marek Długozima wspólnie
z Elżbietą Rezler, prezes
nowego centrum oraz Jadwigą Żmudą-Adamską,
prokurentem zarządu dokonali uroczystego otwarcia gminnej przychodni
zdrowia. Podczas wielkiej
uroczystości nie mogło
zabraknąć
podziękowań
i bukietów kwiatów. O wyjątkowość tego wieczoru
zadbali muzycznie - zespół
Dziubek Band oraz dr Monika Gruszczyńska solistka Operetki Wrocławskiej.
Mieszkańcy mogli zwiedzić
każdy zakątek GCM a także zobaczyć niezwykły pokaz sztucznych ogni.
Więcej strona: 16-22
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TRZEBNICA

Zapisy od 01.09.2016
ANGIELSKI

Centrum Języków Obcych

NIEMIECKI

HISZPAŃSKI

dla DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY,

DZIECI

ul. Obrońców Pokoju 10
(przy rondzie)

Kursy od 01.10.2016
tel.

603 07 72 72
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www.newlingua.pl
e-mail: info@newlingua.pl

zawsze
taniej
niż w markecie

KOMPUTERY / LAPTOPY
NAJWIĘKSZY WYBÓR
klocków LEGO w Trzebnicy
proline.pl

detal.trzebnica@proline.pl
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Fabryka prawie gotowa
Zakończyły się główne prace związane z budową
nowej fabryki Perfand Andrzeja Trawińskiego,
powstającej przy Gminnej Strefie Inwestycyjnej.
Przedsiębiorstwo produkować będzie nowatorskie
oświetlenie typu LED. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem i umeblowaniem wnętrz
oraz montażem linii produkcyjnej. Na zaproszenie
właściciela teren fabryki wizytował burmistrz
Marek Długozima wraz z sekretarzem gminy Danielem Buczakiem.

Samorząd

◀

Na odwiedzających czekają nowocześnie urządzone wnętrza części
biurowej z przeszklonymi pokojami konferencyjnymi oraz jasną przestrzenią poszczególnych
gabinetów. Mijając przyjazną dla
oka recepcję, przechodzimy do
pierwszej z dwóch hal produkcyjnych, po drodze odwiedzając
stanowiska inżynieryjno-laboratoryjne. To właśnie tam pomysły
Andrzeja Trawińskiego zmieniają

się w rzeczywistość, przechodząc
od fazy projektów do gotowych
podzespołów czekających na
zmontowanie. W ciągu godziny
specjalna maszyna jest w stanie
wyprodukować 16 tys. matryc ledowych, które później należy już
tylko umieścić w odpowiedniej
oprawie. To właśnie będzie stanowiło główne zadanie przyszłych
pracowników fabryki. Docelowo,
jak zapewnia inwestor, zatrudnienie znaleźć tu będzie mogło nawet
1000 osób. - Wszystkie produkty
trzeba zarejestrować, dlatego też
trwają testy naszego oświetlenia,

po ich zakończeniu i uzyskaniu
odpowiednich atestów i certyfikatów rozpoczniemy produkcję
na większą skalę, a także proces
rekrutacji pracowników. Musimy
być pewni, że nasze oświetlenie
będzie spełniać wszystkie wymagane normy – będąc wyznacznikiem nowej jakości na rozwijającym się rynku oświetlenia typu
LED. Co warte podkreślenia,
wszystkie te projekty są mojego
autorstwa. – mówi Andrzej Trawiński, inwestor i właściciel firmy Perfand. – Mamy tu wszystko, czego potrzeba do rozwoju
zakładu - od powstającej drogi
ekspresowej S-5, która stanie się
oknem na świat dla Trzebnicy
i jej strefy inwestycyjnej, poprzez
duży kapitał ludzki, kończąc na
bardzo dobrej współpracy z burmistrzem Markiem Długozimą.
Jestem pod wielkim wrażeniem
działań burmistrza, wystarczy
tylko spojrzeć na miasto - jak
bardzo zmieniło się w czasie jego
urzędowania. Cieszę się, że przyszło mi współpracować z kimś tak
zaangażowanym w dobro gminy
i jej mieszkańców. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na uru-

chomienie produkcji i pierwsze
pozytywne efekty, tak dla mnie
jak i dla Gminy Trzebnica.
Andrzej Trawiński osobiście
oprowadził swoich gości po nowoczesnym obiekcie, w tym również po halach produkcyjnych
oraz po przestronnych magazynach przygotowanych do przyjęcia pokaźnej ilości towaru.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów prac końcowych
prowadzonych przy budowie
fabryki. Cieszę się również, że
współpraca z panem Andrzejem
Trawińskim tak dobrze się układa przynosząc wymierne korzyści, zarówno dla Gminy Trzebnica jak i jej mieszkańców, ale
też dla samego inwestora, który
znalazł idealne miejsce do rozwoju swojego przedsiębiorstwa.
Jednocześnie tym sposobem stał
się pionierem tworzonej przez
nas Gminnej Strefy Inwestycyjnej, która liczyć będzie 100 hektarów – twierdzi burmistrz Marek
Długozima i dodaje: - Cieszę się,
że moje konsekwentne działania
przynoszą kolejne efekty w postaci tej fabryki czy budowanej
drogi ekspresowej S-5 wraz z wę-

złem Trzebnica, o który skutecznie zabiegałem, a który będzie
oknem na świat dla mieszkańców
naszej gminy oraz przedsiębiorców, którzy zdecydują się na budowę zakładów w naszej strefie
inwestycyjnej. Panu Andrzejowi Trawińskiemu życzę sukcesu
w prowadzonej działalności. Jestem przekonany, że ta fabryka
stanie się motorem napędowym
dla pozyskiwania kolejnych inwestorów gotowych ulokować swoje
inwestycje w tworzonej przez nas
specjalnej Gminnej Strefie Inwestycyjnej.
Jako ciekawostkę należy też
podać informację, że pierwsze
lampy z nowej fabryki zamontowane zostaną w Parku Solidarności, a jak zapewnia inwestor
już teraz testowo produkowane
są lampy drogowe, więc bardzo
prawdopodobne, że ta energooszczędna technologia w przyszłości posłuży do oświetlenia
całej Gminy Trzebnica.
Wnętrze fabryki można zobaczyć na kanale Gminy Trzebnica
w serwisie youtube.		
					
[SH]

▶

Andrzej Trawiński, właściciel firmy Perfand, burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak przed nowo wybudowanym zakładem - pierwszym, jaki powstał
w Gminnej Strefie Inwestycyjnej.

▶

Wkopanie pierwszej łopaty. Rok 2015.

▶

Nowo powstała fabryka. Docelowo zatrudnienie znajdzie w niej nawet 1000 osób.

▶

Właściciel prezentuje pomieszczenia, urządzenia oraz opowiada o nowych produktach, jakim będą różne rodzaje oświetlenia ledowego.
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Węzeł Trzebnica
– na placu budowy S5
ciel pierwszej fabryki powstającej
we wspomnianej strefie uważa, że
komunikacja dzięki temu będzie
bardzo dobra, a produkty szybko
trafią do odbiorców.
- Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu prowadzonych prac
oraz ich tempa. Nowo powstająca droga, wraz z węzłem drogowym, pozwoli na jeszcze lepsze skomunikowanie Trzebnicy
z Wrocławiem czy Poznaniem,
co jest bardzo ważne dla moich
starań o powstanie Gminnej Strefy Inwestycyjnej, liczącej 100 ha.
W tym kontekście kluczowymi
okazały się działania, które podjąłem, by droga S5 przebiegała
w tak bliskim sąsiedztwie Trzebnicy oraz posiadała bezpośrednie
połączenie z naszym miastem za
pomocą węzła drogowego, dzięki
czemu stanie się ona także drogą
dalszego rozwoju naszej Gminy –
wyjaśnia burmistrz Marek Długozima.
				
[jot]

Przy okazji wizyty w fabryce Perfand burmistrz
Marek Długozima odwiedził teren budowy węzła
trzebnickiego nowo powstającej trasy ekspresowej
S5, która wkrótce połączy Trzebnicę z dużymi aglomeracjami – Poznaniem oraz Wrocławiem. Inwestycja jest tym ważniejsza, że stanowi doskonałe
ułatwienie logistyczne dla firm, które powstały lub
powstaną w Gminnej Strefie Inwestycyjnej.
Prace na budowie trzeciego odcinka drogi ekspresowej od Marcinowa do węzła Wrocław Północ
postępują zgodnie z harmonogramem. Zwiększono roboty
drogowe m.in. przy wykonywaniu nasypów w okolicach węzłów Trzebnica i Kryniczno oraz
miejscowości Będkowo i Ligota
Piękna. - Trwają prace związane
z przygotowaniem węzła Trzebnica pod budowę nawierzchni.
Podczas wakacji wykonywana
jest lewa nitka istniejącej drogi
krajowej nr 5, po wakacjach robiona będzie prawa nitka. Termin

wykonania i udostępnienia dla
ruchu S5 na tym odcinku to 10
grudnia 2017 roku – informuje
Łukasz Czeleko, kierownik budowy firmy Astaldi, wykonawcy
wrocławskiego odcinka S5.
Jak podkreśla burmistrz Marek
Długozima droga ekspresowa
S5 stanie się oknem na świat dla
Trzebnicy oraz Gminnej Strefy
Inwestycyjnej, przez którą będzie
przebiegać. Taka lokalizacja inwestycji czyni Trzebnicę bardziej
atrakcyjną dla inwestorów. Już
dziś Andrzej Trawiński, właści-
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▶

Burmistrz Marek Długozima oraz Łukasz Czeleko, kierownik budowy z firmy Astaldi na placu budowy trasy ekspresowej S5 w pobliżu Trzebnicy.

▶

Jak zapewnia wykonawca wrocławskiego odcinka - prace idą zgodnie z harmonogramem.
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Umowa na boisko przy SP nr 2 podpisana
ną inwestycją w edukację i sport,
uzupełni tym samym istniejący
kompleks edukacyjny o obiekt będący nowoczesną kuźnią talentów
lekkoatletycznych – powiedział
burmistrz Marek Długozima. –
To nie koniec inwestycji w sport
przy Szkole Podstawowej nr 2,
ponieważ już niebawem rozpoczniemy prace nad nowoczesną halą
widowiskowo-sportową,
która
będzie kolejną wizytówką Gminy
Trzebnica i pomoże w jeszcze lepszym rozwoju i promocji sportu.
W ramach rozwoju kompleksu edukacyjnego mieszczącego
się w sąsiedztwie Trzebnickich
Stawów zbudowane zostanie również przedszkole wraz ze żłobkiem, gdzie według wstępnych
ustaleń, znajdzie się pięć oddziałów przedszkolnych z miejscem
dla 125 dzieci oraz trzy oddziały
żłobkowe, które przyjmą aż 80
dzieci.
Warto także dodać, że Gmina
Trzebnica regularnie inwestuje
w rozwój młodzieży, w tym również sportowy. Przypomnijmy,
że we wrześniu ubiegłego roku
do użytku oddane zostało boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 3, tam też wcześniej wybudowano nowoczesną
salę sportową. Również sołectwa
wyposażane są w kolejne boiska wielofunkcyjne, a jednym
z głównych punktów planowanej
rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku jest budowa hali
sportowej.		
[SH]

W czwartek 28 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę
na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2. Wykonawcą inwestycji zostało
Konsorcjum Lider - Budmel Korty, Boiska Sportowe Tadeusza Molusa z Trzebnicy.

◀

Samorząd

Wspomniane boisko wielofunkcyjne będzie obiektem na
miarę kompleksu edukacyjnego
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły
Muzycznej, przy których powstanie. Oprócz nawierzchni do uprawiania sportów drużynowych,
takich jak koszykówka, siatkówka
czy piłka ręczna. Znajdzie się tam
sześciotorowa bieżnia sprinterska

i długodystansowa bieżnia okrężna, stanowisko do skoku wzwyż,
skocznia do skoku w dal oraz
rzutnia do pchnięcia kulą.
- Podpisana dziś przeze mnie
umowa jest wywiązaniem się
z obietnicy, którą złożyłem dzieciom uczęszczającym do Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz ich rodzicom. Boisko będzie wyposażone
w bieżnię oraz stanowiska do skoku wzwyż i w dal, a także rzutnię
do pchnięcia kulą. Jest ono kolej-

▶

Miejsce, w którym powstanie boisko.

▶

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku do użytku oddane zostało boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej nr 3, a kilka lat wcześniej nowoczesna hala sportowa.
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▶

Podpisanie umow y na budowę boiska wielofunkc yjnego przy
Szkole Podstawowej nr 2. Wykonawcą inwestycji zostało Konstorcjum Lider - Budmel Korty, Boiska Sportowe Tadeusza
Molusa.

▶

Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP 2.
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Remont świetlicy w Szczytkowicach
Zakończył się remont elewacji świetlicy wiejskiej
w Szczytkowicach. Wcześniej odnowiono wnętrze budynku, dobudowano zaplecze kuchenne i nowoczesny
plac zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.
- Ten remont jest uzupełnieniem wcześniej prowadzonych
prac. Wraz z ich zakończeniem
mieszkańcy Szczytkowic będą
mogli cieszyć się odnowionym
miejscem spotkań i wspólnej integracji – powiedział burmistrz
Marek Długozima. – Te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie
wielkie zaangażowanie pani sołtys Marty Piaseckiej, która inten-

sywnie zabiega o potrzeby mieszkańców Szczytkowic - dodaje.
Zadowolenia z wykonanych
prac nie kryje także sołtys Marta
Piasecka.
– Bardzo się cieszymy z tej kolejnej inwestycji w nasze sołectwo.
Teraz z jeszcze większą przyjemnością będziemy mogli spotykać
się w tej odremontowanej świetlicy. Wielkim zainteresowaniem

Red Alert WC w Trzebnicy
Gmina Trzebnica od lat włącza się w akcje mające na
celu poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców.
Stąd pomysł na włączenie się do ogólnopolskiej kampanii Red Alert WC, której celem jest uczulenie na
pierwsze objawy raka pęcherza, tzw. krwiomocz.
W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie burmistrza Marka Długozimy z pochodząca z Trzebnicy Aleksandrą
Fabiszewską - studentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie - pomysłodawczynią
zorganizowania akcji w Trzebnicy.

- Ochrona zdrowia jest jednym
z priorytetowych kierunków działań Gminy Trzebnica, dlatego
chętnie włączamy się w kampanię Red Alert WC, mającą na celu
uświadamianie mieszkańców, jak
wielkim niebezpieczeństwem jest

R

E

cieszy się również boisko, na którym nasi mieszkańcy często grają
w sporty drużynowe, ale również
w tenisa - zaznacza.
Warto
przypomnieć,
że
w ubiegłym roku odbył się remont kaplicy znajdującej się tuż
obok świetlicy, a w przyszłości
planowane jest wyłożenie kostki
na terenie parkingu znajdującego się przed budynkami. Wcześniej w Szczytkowicach od strony
wyjazdu w kierunku Trzebnicy,
dla zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców Gmina Trzebnica
wykonała montaż nowego oświetlenia ulicznego.
				[SH]
lekceważenie pierwszych objawów
choroby - mówi burmistrz Marek
Długozima - Dla mnie bardzo
ważne jest zdrowie mieszkańców.
To również z myślą o nich podjąłem decyzję o budowie Gminnego
Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ, które już przyjmuje
pacjentów w nowych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
- Red Alert WC jest akcją społeczną, która zrodziła się w Klinice
Urologii i Onkologii Urologicznej
PUM w Szczecinie przy współpracy lekarzy i studentów Urologicznego Koła Naukowego. Ma na celu
uwrażliwienie Polaków na bardzo
ważny, a często bagatelizowany
objaw raka pęcherza moczowego, jakim jest krwiomocz – mówi
Aleksandra Fabiszewska. - Dzięki
uprzejmości burmistrza może-
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▶

Burmistrz Marek Długozima i sołtys Szczytkowic Marta Piasecka
wizytują świetlicę wiejską, gdzie odbyły się prace związane z odnowieniem elewacji. Wkrótce przed budynkiem ma powstać parking.

my dotrzeć do jeszcze większego
grona odbiorców. Nigdy nie lekceważmy krwiomoczu! Już jednorazowy epizod powinien zmotywować nas do wizyty u lekarza!
Rak pęcherza jest jednym z częstszych nowotworów, który dotyka
osoby starsze, a szczególnie mężczyzn i to tych palących papierosy. W większości przypadków jest
rozpoznawany po 55. roku życia,
a diagnozę najczęściej słyszą mężczyźni, u których zapadalność na
raka pęcherza moczowego jest
czterokrotnie większa niż u kobiet.
Obecnie w Polsce leczenie tego nowotworu jest na bardzo wysokim
poziomie. Niestety, nadal jest on
wykrywany zbyt późno, a to sprawia, że szanse na wyleczenie są
niewielkie.
			
[em]
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▶

Burmistrz Marek Długozima z Aleksandrą Fabiszewską, mieszkanką Trzebnicy, studentką Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Szczecinie i jednocześnie
pomysłodawczynią zorganizowania akcji w Trzebnicy.
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Wyróżnienia dla zasłużonych i kolejne inwestycje
Na wniosek burmistrza Marka Długozimy radni
podjęli uchwały w sprawie przyznania tytułów
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica” siostrze Teodozji Winnickiej i „Honorowy Obywatel Trzebnicy” Klausowi Luxowi. Przyjęli także kilkanaście innych uchwał dotyczących między innymi
wprowadzenia nowych inwestycji do budżetu.
Wszystko to miało miejsce podczas sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 26 lipca.
Wyróżnieni na wniosek
burmistrza
Tytuł „Zasłużony dla Gminy
Trzebnica” przyznany został siostrze Teodozji Teresie Winnickiej
z tytułu uczestnictwa - w roli
pielęgniarki instrumentariuszki - w pierwszej w Polsce operacji przyszycia ręki. Wydarzenie
miało miejsce 21 października
1971 roku. Wówczas trzebnicki
szpital znajdował się w budynku
klasztoru sióstr boromeuszek.
- Operację tę przeprowadził zespół kierowany przez prof. dr
hab. Ryszarda Kociębę rozsławiając Trzebnicę w Polsce i na
świecie. Dała ona także początek
sławnemu trzebnickiemu ośrodkowi replantacji kończyn, który
może się pochwalić osiągnięciami
na miarę światową. Nie byłyby
jednak one możliwe, gdyby nie
ofiarna pomoc siostry Teodozji –
przypomniał burmistrz Marek
Długozima i dodał, że tytułami
„Honorowego Obywatela Trzebnicy” oraz „Zasłużonego dla
Gminy Trzebnica” wcześniej już
uhonorowani zostali członkowie
zespołu, który przeprowadził pionierską transplantację, m.in. prof.
Jerzy Jabłecki, dr Janusz Kaczmarzyk czy siostra Hilga Brzoska.
Z kolei tytuł „Honorowy Obywatel Trzebnicy” nadano Klausowi Luxowi, który bardzo mocno
zaangażował się w powstanie
i dynamiczny rozwój partnerstwa Trzebnicy z miastem Kitzingen w Niemczech. To właśnie
on nawiązał pierwsze kontakty
z przedstawicielami Trzebnicy w 1995 roku podczas wizyty
w Kitzingen pielgrzymki z Trzebnicy, która wyruszyła śladami
świętej Jadwigi Śląskiej. Zaprzyjaźnił się wówczas z śp. ks. prof.
Antonim Kiełbasą i odtąd stał się
stałym uczestnikiem wszystkich
oficjalnych spotkań przedstawi-

cieli obu miast. Od lat pełni także
społeczną funkcję koordynatora
współpracy z Trzebnicą w Stowarzyszeniu Przyjaciół Miast Partnerskich w Kitzingen. - Nadając
tytuły ważnym dla miasta i gminy postaciom, chcemy zaznaczyć
ich ogromny wkład w rozwój naszej małej Ojczyzny i w ten sposób pragniemy im podziękować
– podkreślił burmistrz.
Kolejne inwestycje
Radni, na wniosek burmistrza,
przyjęli także kilkanaście nowych uchwał, w tym dotyczącą
zmian w budżecie Gminy Trzebnica. Wprowadzono do niego
kilkanaście nowych inwestycji.
Są to: opracowanie dokumentacji
na przebudowę dróg gminnych
w miejscowościach Marcinowo,
projekt budowy parkingu przy
ul. Wrocławskiej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
wojewódzkiej między Trzebnicą a Sulisławicami, zakup szafek
szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim, zakup
instrumentów
muzycznych,
opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy,
rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim, opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę świetlic w Masłowie
i Brzeziu oraz opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego terenu,
położonego przy ul. Czereśniowej.
Ponadto zwiększone zostały
środki na następujące inwestycje
– budowa i przebudowa dróg publicznych w tym ulic Obornickiej,
Milickiej i Prusickiej, opracowanie projektu koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry, projekt
przebudowy Ratusza, budowa
boiska wielofunkcyjnego przy
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Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, wykonanie ogrodzenia przy
SP w Masłowie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.
Leśnej, rozbudowa oświetlenia
drogowego na odcinku Ligota-Masłów oraz w Domanowicach, opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej,
wykonanie sceny w Skoroszowie, wykonanie drugiej części
ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Księginicach oraz
dokumentacji projektowej oraz
przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ z przeznaczeniem na siłownię, fitness
oraz kręgielnię. - Zmiany w budżecie wynikają z tego, że Gmina Trzebnica wciąż inwestuje,
zmienia się, wykorzystuje swoje
możliwości. Każde zadanie, bez
względu na to czy jest ono gigantycznie duże, jak choćby budowa
Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ czy też
mniejsze, jak budowa placu zabaw czy zamontowanie lamp - są
równie ważne dla mieszkańców.
Od lat staram się, by sprawiedliwie dzielić środki na każde sołectwo czy ulicę w mieście. Dzięki
temu cała gmina rozwija się równomiernie i na każdej płaszczyźnie – zaznacza burmistrz Marek
Długozima.
[jot]

▶

Burmistrz Marek Długozima i skarbnik Barbara Krokowska.

▶

Prezydium Rady Miejskiej.

▶

Radni przyjęli zaproponowane przez burmistrza uchwały jednogłośnie.

▶

Przyjęli także nowe inwestycje do tegorocznego budżetu.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Sztab kryzysowy na piątkę
25 lipca, w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży, a przede wszystkim przybyciem 7 tys. pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej do
Trzebnicy, która była miejscem rozesłania ich do Krakowa – burmistrz Marek
Długozima powołał sztab kryzysowy. Funkcjonował on w Urzędzie Miejskim
i przewodniczył mu sam burmistrz. Sztab zajął się koordynowaniem służb oraz
był przygotowany do podjęcia szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu logistycznemu oraz odpowiedniemu przygotowaniu, całość wizyty pielgrzymów przebiegła bez żadnych nieprzewidzianych
zdarzeń i utrudnień dla mieszkańców.
- Tak sprawne działania możliwe były dzięki pełnej współpracy
Policji, Straży Pożarnej zarówno
zawodowej jak i ochotniczej, Straży Miejskiej oraz koordynatora archidiecezji wrocławskiej ds. ŚDM
Szymona Rabieja. W tym miejscu
chciałbym na ręce komendantów
ww. jednostek złożyć serdeczne
podziękowania, a w szczególności
komendantowi Straży Miejskiej
Krzysztofowi Zasiecznemu, który

z mojego ramienia koordynował
działania w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Gminie
Trzebnica – powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał: - Pragnę w tym miejscu podkreślić, że
sprawna organizacja Światowych
Dni Młodzieży w Trzebnicy jest nie
tylko wynikiem naszego bogatego doświadczenia i wypracowanej
współpracy z różnymi instytucjami oraz służbami, ale również

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks.
Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778) oraz art.
39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.
U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Trzebnicy uchwały Nr XVII/195/16 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy.

nakładów finansowych, które zdecydowałem się przeznaczyć na to
wydarzenie.
Dofinansowaliśmy
m.in. wyżywienie podczas spotkania pielgrzymów w Trzebnicy
z całej diecezji wrocławskiej oraz
transport pielgrzymów mieszkających u trzebnickich rodzin, którzy
przybyli do naszego miasta z parafii salwatoriańskich z całego świata.
[jus]

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
wniosek dotyczy.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶

Od lewej: nadkom. Artur Gajowy, naczelnik Wyd. Prewencji KPP Trzebnica, Szymon Rabiej, koordynator ds. ŚDM ze strony Diecezji Wrocławskiej, mł. Insp Adam Jędryszczak, Marek Długozima, burmistrz
Gminy Trzebnica, kom. Gminnej Straży Miejskiej Krzysztof Zasieczny, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, z-ca komendanta Powiatowego KP PSP st. bryg. mgr inż.
Marek Nogała.
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Kolejne miejsce relaksu
Mamy kolejną bardzo dobrą wiadomość dla
wszystkich, którzy cenią sobie relaks i odpoczynek w cieniu zieleni. Już niebawem Park Miejski
znajdujący się w sąsiedztwie Sądu Rejonowego
w Trzebnicy zacznie przechodzić metamorfozę.

Samorząd

◀

- W tym celu odbyłem konsultacje z panią Danutą Stacherzak z firmy PPHU Zieleń oraz
projektantem Bartoszem Żmudą

▶

z Creoprojekt, który odpowiada
również za koncepcję zagospodarowania Winnej „Kociej” Góry.
Podczas tych spotkań pojawiło się
wiele ciekawych rozwiązań, które
z pewnością ożywią to miejsce.

Jednym z pomysłów jest stworzenie specjalnych stref ciszy i kultury, którym będzie towarzyszyć
relaksująca muzyka. Przemyślana
rewitalizacja terenu parku sprawi,
że być może zagoszczą tam nowe
gatunki ptaków. Nie zabraknie
również miejsca dla muzyki na
żywo. Więcej szczegółów pojawi się już wkrótce – powiedział
burmistrz Marek Długozima. Wiem jak ważne są takie miejsca
wyciszenia w dzisiejszym świecie,
stąd moja wcześniejsza decyzja
o rewitalizacji Parku Solidarności
czy terenów rekreacyjnych Sta-

Wkrótce park zmieni swoje oblicze.

▶Burmistrz Marek Długozima konsultuje z Danutą Stacherzak z firmy PPHU Zieleń
nowy wygląd Parku Miejskiego. Na zdjęciu również Jakub Szurkawski- naczelnik
Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
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wów Trzebnickich i Lasu Bukowego. Warty uwagi jest również
park przed Gminną Szkołą Muzyczną, gdzie od niedawna można odpoczywać przy dźwiękach
muzyki płynącej z zamontowanych na jego terenie głośników –
zakończył.
W związku z tym, że Park
Miejski przylega do terenu Sądu
Rejonowego w Trzebnicy - w konsultacjach, udział wzięła również
prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor Magdalena Rypińska. – Jak
wiemy Sąd Rejonowy w Trzeb-

nicy będzie rozbudowywany
o pomieszczenia dla kuratorów
sądowych, dlatego też zaproponowałem pani prezes powiększenie parkingu znajdującego się
przed sądem dla potrzeb pracowników – powiedział burmistrz.
Oprócz wspomnianych powyżej atrakcji, warto wymienić
pomysły związane z iluminacją świetlną niektórych okazów
drzew, pojawienie się gier edukacyjnych w różnych częściach
parku czy wytyczenie nowych
ścieżek spacerowych.
[sh]

▶

W spotkaniu, podczas którego omówiono szczegóły prac związanych z modernizacją udział wzięli także Monika Białas pracownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Bartosz Żmuda z Creoprojekt oraz Katarzyna Styperek z Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego.

▶

Park Miejski przylega do Sądu Rejonowego w Trzebnicy, w związku z tym w konsultacjach odnośnie jego modernizacji udział wzięła prezes Sądu Rejonowego Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor Magdalena Rypińska.
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Skorzystaj z najświeższej okazji!

Kup u nas
wybraną lodówkę
Whirlpool Supreme Dual NoFrost
i odbierz kuchenkę mikrofalową
w wybranym przez Ciebie kolorze!

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14
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II Dni Ujeźdźca Wielkiego
30 i 31 lipca odbyły się II Dni Ujeźdźca Wielkiego.
Dodatkową atrakcją tegorocznych Dni były zawody strażackie, w których brały udział drużyny OSP
z Domanowic , Skoroszowa i Ujeźdźca Wielkiego.
I miejsce zdobyła drużyna
gospodarzy – OSP w Ujeźdźcu

▶

Wielkim, drugie przypadło strażakom ze Skoroszowa, a trzecie

▶

Zwycięska drużyna z OSP Ujeździec Wielki.

miejsce zdobyły Domanowice
. Nagrody wręczali Burmistrz
Marek Długozima, komendant
OSP Kazimierz Grabowski i sołtys Ujeźdźca Wielkiego Cecylia
Rudownik, która ufundowała
puchar za zajęcie I miejsca. Każda zwycięska drużyna otrzymała
węże strażackie, koszulki i tzw.

„tłumice”, które ufundował burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima. Po zawodach odbył
się sparing piłkarski pomiędzy
Koniowem a Ujeźdźcem Wielkim. Dla dzieci były dmuchańce,
wata cukrowa i popcorn. Koncert
dał Tadeusz Kuśnierz, akordeonista zespołu Don Wasyl, a do
tańca grał DJ MickeY z Domanowic. Zabawa trwała do świtu,
a na imprezę przybyli także zaproszeni i zaprzyjaźnieni sołtysi
z okolicznych wiosek. Dzień drugi to mecz kawalerowie vs żonaci,
zakończony zwycięstwem kawa-

▶

30 i 31 lipca odbyły się II Dni Ujeźdźca Wielkiego. Organizatorzy - sołtys Cecylia Rudnik
oraz Prezes LZS Sokół -Sebastian Gajda

lerów, a także mecz dziewczynki
vs chłopcy. Bufet wypełniony był
ciastami, które piekły miejscowe
panie i różnymi innymi smakołykami. Specjalnie dla strażaków
burmistrz zamówił grochówkę.
Podziękowania należą się także
Zakładom Mięsnym Tarczyński
za ufundowanie wyrobów mięsnych na grilla dla wszystkich
uczestników imprezy.
Sołtys dziękuje wszystkim
mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację II Dni
Ujeźdźca Wielkiego.		
[cr]

Sołtys Cecylia Rudnik z burmistrzem Markiem Długozimą.

Sztuka ruszy w plener
Już po raz piąty Trzebnica będzie gościć uczestników Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Trzebnica 2016. Artystyczna impreza odbędzie
się w dniach 20-29 sierpnia, natomiast wernisaż prac odbędzie się podczas festynu parafialnego Bartłomiejki w ostatnią wakacyjną niedzielę.
Tym razem w trzebnicki plener artystyczny wyruszy 12
uczestników z Polski i Ukrainy.
W poprzednich latach pojawiali się goście z Niemiec, Maroka,
Francji i USA. Techniki, które
zostaną zastosowane przez tegorocznych artystów to – malarstwo, tkanina artystyczna,
biżuteria artystyczna, witrażow-

nictwo, metaloplastyka artystyczna, sztuka użytkowa.
Organizatorami pleneru, podobnie jak w minionych dwóch
latach, są – Gmina Trzebnica,
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Hotel Trzebnica, Dom zakonny Salwatorianów w Trzebnicy
i Parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy. KuR

SPRZEDAŻ
INSTAL

tel. sklep 713 121 900
tel. kom. 695 199 127
e-mail:
instalplus.edytagajda@gmail.com
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którego będzie możliwość nie
tylko zobaczenia prac artystów,
ale także ich zakupienia. W późniejszym czasie są przewidziane wystawy poplenerowe, m.in.
w budynku Starostwa w Trzebnicy, Gminy Trzebnica oraz w Hotelu Trzebnica.
Patronatem medialnym tegoroczny plener objęły redakcje
M

tygodników Gościa Niedzielnego i Niedzieli, Radio Rodzina
z Wrocławia i Panorama Trzebnicka.
Organizatorzy serdecznie zapraszają na to niezwykłe artystyczne wydarzenie.
			
[jot]

A

SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY
TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

PLUS

• rury, kształtki PCV, PE, PP,
betonowe
• studnie kanalizacyjne, włazy
żeliwne i betonowe
• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory,
zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji
wodociągowej
• pompy ciepła

E

ratorami zaś – ks. prof. Bogdan
Giemza SDS oraz lokalny artysta
Janusz Łozowski.
W niedzielę, 29 sierpnia, jest
przewidziany wernisaż poplenerowy na placu pielgrzymkowym
obok trzebnickiej bazyliki w ramach festynu parafialnego Bartłomiejki. Otwarcie wernisażu
nastąpi o godz. 17.00, w trakcie

MONTAŻ
SYSTEM

PLUS
DORADZTWO

PROMOCJA
SÓL TABLETKOWA
DO ZMIĘKCZACZY 25kg

25zł

TRZEBNICA ul. Obornicka 47
godziny otwarcia: pn.-pt. 7-17 sob. 7-13

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa,
kanalizacyjna,
deszczowa, drenaż,
szamba, przyłącze
wod.-kanalizacyjne,
separatory tłuszczu
i ropopochodnych
• instalacje wewnątrz
obiektów: wod.-kan.,
centralne ogrzewanie,
gaz, pompy ciepła itp.

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail:
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl
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Święto policji
21 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyła się uroczysta akademia
z okazji 97. rocznicy powstania Policji Państwowej.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego – insp. Andrzej Łuczyszyn, burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima, starosta trzebnicki Waldemar Wysocki oraz
▶
zaproszeni goście.
Z okazji Święta Policji, w imieniu
Komendanta Wojewódzkiego –
insp. Arkadiusza Golanowskiego.
- wyróżnienia i awanse dla funk-

cjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji wręczył jego zastępca – insp.
Andrzej Łuczyszyn. Nie zabrakło
również podziękowań, gratulacji

tek

www.optiq.pl

s

t

s

Uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej m.in. z-ca komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej
Łuczyszyn, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki.

oraz życzeń ze strony samorządowców. Za bardzo dobrą i owocną współpracę z Gminą Trzebnica
podziękowania na ręce p.o. komen-

p

o

n

danta powiatowego – kom. Sławomira Gajewskiego - złożył burmistrz Marek Długozima. Z kolei
gratulacje i życzenia w imieniu wła-

snym oraz wójtów i burmistrzów
powiatu Trzebnickiego złożył starosta Waldemar Wysocki.
				
[hs]

▶

Funkcjonariusze trzebnickiej policji, którzy otrzymali wyróżnienia oraz awanse.

▶

Burmistrz Marek Długozima podziękował p.o. komendanta kom. Sławomirowi Gajewskiemu za dobrą i owocną współpracę z Gminą Trzebnica.
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godziny otwarcia: pn. - pt. 10.00

ZMIANA

LOKALIZACJI
z ulicy

Daszyńskiego 35
na ulicę

Św. Jadwigi 1D

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D (budynek Triady)

y

- 17.30

sob. 10.00

- 13.00

SALON
OPTYCZNYOKULISTA
tel.

601 754 974
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G.H.
D.D.

NEW YORK

M.P.

G.O.

Jazz

R.S.

M.S.
J.N.

UROCZYSTE OTWARCIE I MIĘDZYNARODOWYCH

MASTERS

WARSZTATÓW JAZZOWYCH - NYJM W TRZEBNICY

9.08 start godz.19:00
Sala Widowiskowa - Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

INTERNATIONAL
WORKSHOP

JAM SESSION W ART KAWIARNI
9-16.08 start godz. 21:00

IN TRZEBNICA
POLAND

Art Kawiarnia - Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12
Wstęp Wolny

9-16.08.2016

WYKŁADY GWIAZD
10-16.08 start godz. 11:50
Sala Widowiskowa - Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

KONCERTY JAZZOWE W PORZE
LUNCHU 11-16.08 start godz. 13:00
Art Kawiarnia - Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12
Wstęp Wolny

JAM SESSION W VERTIGO
14.08 start godz. 20:30
New York Jazz Masters w Vertigo Jazz Club
Wrocław, ul. Oławska 13
Wstęp Wolny

Patronat honorowy:

PLENEROWY KONCERT FINAŁOWY
NEW YORK JAZZ MASTERS
15.08 start godz. 17:00
Wystąpią: uczestnicy warsztatów,
zaproszeni goście oraz Profesorowie
Scena między Stawami w Trzebnicy
Wstęp Wolny

Organizator:

Współorganizator:

MAREK DŁUGOZIMA

Burmistrz Gminy Trzebnica / The Mayor of the Municipality of Trzebnica
Patroni medialni:

Partnerzy:

J

Projekt realizowany przy wsparciu:

AZZ

kontakt:

www.nyjazzmasters.com
New
MAST York
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IN T
E

PL +48 883 768 807
DE +49 151 592 387 93
FR +33 622 008 857
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IV Rajd Trasą Kolejki Wąskotorowej za nami!
Po raz czwarty grupa entuzjastów trzebnickiej
kolejki wąskotorowej wyruszyła w sentymentalną podróż śladami dawnego składu kolejowego, który niegdyś łączył Trzebnicę z Wrocławiem. Symboliczny rajd to uczta dla miłośników
historii, którzy dążą do zachowania w pamięci
tego wyjątkowego zabytku, jakim była kolej wąskotorowa. O organizację rajdu po raz kolejny zadbała Gmina Trzebnica.
Aleksandra Mac

W sobotę 2 lipca uczestnicy rajdu zebrali się w okolicy dawnej
stacji kolejowej Trzebnica-Zdrój,
gdzie od ubiegłego roku stoi odrestaurowana lokomotywa, będąca pomnikiem upamiętniającym
Wrocławską Kolejkę Dojazdową
do Trzebnicy. Oficjalnie uczestników
przywitał
Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, życząc wszystkim miłych
wrażeń podczas przejścia szlaku
oraz udanego pikniku na stacji
Węgrzynów. Później burmistrz
wspólnie z sekretarzem Danielem
Buczakiem oraz inicjatorami tego
pomysłu - Tomaszem Łamaszem pasjonatem kolejki wąskotorowej,
Zbigniewem Lubicz-Miszewskim
- prezesem TMZT, Grzegorzem
Chandohą - członkiem zarządu
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,
Zbigniewem Mroczkiem oraz Tomaszem Polem - współautorem
monografii o wąskotorówce, odsłonili krzyż św. Andrzeja, który
ubogacił teren przed pamiątkowym wagonem kolejki. Następnie
sympatycy wąskotorówki, miesz-

kańcy Trzebnicy i przyjezdni goście wyruszyli w kierunku Węgrzynowa, gdzie rajd miał swój
finał. Sygnał do rozpoczęcia rajdu
dał burmistrz Marek Długozima.
W związku z upałami organizatorzy zapewnili uczestnikom mar-

▶

szu wodę, opiekę medyczną oraz
- w razie konieczności - transport. Na trasie o bezpieczeństwo
zadbała Gminna Straż Miejska,
a szlak został przygotowany przez
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo. Skoszono trawę,
usunięto krzaki, zarośla oraz
stosy połamanych gałęzi i śmieci. Dzięki temu stało się możliwe
przejście całego odcinka trasy
dawnej kolejki. Obecnie torów
już nie ma, ale zachowała się oryginalna podsypka. Niektórym
trudno było sobie wyobrazić, że
niegdyś tą przepiękną trasą kursowała lokomotywa z małymi
wagonikami.
Na czele wyprawy stanął członek
Klubu Entuzjastów Trzebnickiej
Kolejki Wąskotorowej - Tomasz

Łamasz, który z wielkim sentymentem opowiadał historię kolejki. W tym roku miał wyjątkowe
szczęście i na szlaku znalazł stary, oryginalny gwóźdź do mocowania szyn. Z pewnością obiekt
trafi do Muzeum Regionalnego
w Trzebnicy, gdzie obecnie można zobaczyć fantastyczną wystawę poświęconą trzebnickiej kolejce wąskotorowej.
Przybycie do Węgrzynowa zajęło rajdowiczom niespełna dwie
godziny, gdzie na wejściu usłyszeli dobrze znany wszystkim
utwór muzyczny „Jedzie pociąg
z daleka”. U celu uczestników
serdecznie przywitała sołtys Węgrzynowa Małgorzata Kralka.
Tradycyjnie gości poczęstowano domowym kompotem oraz

chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Nie zabrakło również pysznych
wypieków tutejszych gospodyń,
owoców i innych przysmaków.
Jedna z mieszkanek Węgrzynowa
zapoznała gości z historią wsi, jej
mieszkańców oraz opowiedziała
o walorach krajobrazowych. Dla
dzieci przygotowano gry i zabawy oraz kącik malucha. Ponadto
ogromną radość najmłodszym
sprawił wóz Ochotniczej Straży
Pożarnej z Marcinowa oraz przejażdżka kucykiem i wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Pomimo deszczu przyjęcie się udało
i wszyscy doskonale się bawili. Po
zakończeniu spotkania uczestnikom rajdu zapewniono powrót
busem do Trzebnicy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i miłośników Rajdu Trasą Kolejki Wąskotorowej przy odrestaurowanej lokomotywie w Trzebnicy.

▶ Burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, Tomasz Łamasz, Zbigniew Lu-

▶ Grupę prowadził Tomasz Łamasz, inicjator pomysłu i pasjonat kolejki.

▶

▶

bicz-Miszewski,Grzegorz Chandoha, Zbigniew Mroczek oraz Tomasz Pol - odsłonili
krzyż św. Andrzeja.

W trakcie wędrówki z sentymentem wspominano historię kolejki.

Węgrzynów, czyli miejsce docelowe rajdu. Jak co roku wszyscy jego uczestnicy byli
bardzo serdecznie powitani przez sołtys wsi oraz mieszkańców.
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Rozmowa z sołtys wsi Komorówko - Lidią Warjan

Wioska oczami sołtysa
Na łamach Panoramy Trzebnickiej
gościliśmy wielu sołtysów. Jaka
była Pani droga do stania się reprezentantem wsi Komorówko?
Sołtys jest funkcją społeczną pochodzącą z wyboru. Mieszkańcy wsi
decydują, kto ma ich reprezentować
i jak długo. Działa w imieniu i dla
społeczności lokalnej. Okazuje się, że
zwykły obywatel sołectwa poza określaniem swoich preferencji przy okazji różnych wyborów niewiele może.
Wieś Komorówko, moim zdaniem,
ma bardzo dobre położenie geograficzne. Jest ciekawa pod względem
demograficznym. W rodzinach jest
dużo dzieci. Ma fascynującą historię.
Dookoła rozpościerają się lasy, łąki
i pola obfitujące w zwierzynę łowną.
Są miejsca ciekawe przyrodniczo, wymagające zainteresowania i zadbania.
Chciałam, po namowach, spróbować wykorzystać obecny i przyszły
potencjał wsi. Myślę że będąc sołtysem mogę więcej zrobić w dobrze rozumianym interesie wsi Komorówko.
Jestem rodowitą mieszkanką Komorówka. Zawsze interesowałam
się sprawami swojej miejscowości.
Mieszkańcy obdarzyli mnie kredytem zaufania, powierzając funkcję
sołtysa, a tym samym upoważnili
mnie do ich reprezentowania.
„Sołtys” jest wyrazem rodzaju
męskiego. Czy ma to dla Pani jakieś znaczenie?
Myślę, że nie jest trudno być sołtysem - kobietą. Otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że w życiu liczą się,
powiem więcej - są niezbędne, kwalifikacje. Wiedza ułatwia, usprawnia
rozwiązywanie ludzkich problemów.
Zawsze bezinteresownie pomagam
zwracającym się do mnie z różnymi
sprawami mieszkańcom. Teraz, kiedy

▶

jestem sołtysem, mam więcej kompetencji do praktycznej, wymiernej pomocy. Nie do przecenienia jest posiadanie grupy osób, która z przyjemnością zrobi coś pro publico bono. Merytoryczna dyskusja w każdej sprawie,
moim zdaniem, znacząco ogranicza
podziały na sołtysów mężczyzn i sołtysów kobiety.
Razem z Radą Sołecką staramy
się jak najlepiej wykonywać zadania
statutowe, żeby sprostać oczekiwaniom. Pojawiające się głosy krytyki
są zawsze potrzebne, bo zmuszają do
efektywniejszej pracy.
Jakie są zatem efekty pracy sołtysa wsi Komorówko?
Zawsze powtarzam, że sołtys bez
mieszkańców za swoimi plecami jest
tylko figurantem. Dlatego jeżeli coś
udało się dla wsi zrobić, to jest to efekt
pracy wszystkich zaangażowanych
i aktywnych mieszkańców Komorówka.
Oczywiście wszystko, co wieś Komorówko osiągnęła na przestrzeni
minionych kilku lat, a co jest widoczne gołym okiem, jest wynikiem angażowania sił i środków burmistrza
Marka Długozimy. Zawsze otwarcie
i życzliwie odnosi się do składanych
wniosków i po ich merytorycznym
zweryfikowaniu w miarę możliwości
przychyla się do ich realizacji. W każdym wydziale Urzędu Gminy można
liczyć na fachową obsługę, konsultację
i sprawne wykonawstwo podejmowanych zadań.
Wracając do Pani pytania wymienię tylko najważniejsze. Pod koniec
2014 r. wyremontowano zbudowaną w latach 80-tych świetlicę, która
w chwili obecnej jest centrum życia społecznego i kulturalnego wsi.
W roku 2014 oddano do użytku plac

zabaw dla małych dzieci, których
w Komorówko mamy ponad 50.
W 2015 roku oczyszczono i przygotowano teren za placem zabaw, gdzie
w tej chwili znajduje się niepełnowymiarowe boisko sportowe z atestowanymi bramkami. I ostatnia inwestycja
z 2016 r., najbardziej wyczekiwana
przez mieszkańców: oświetlenie drogi
155/4, popularnie zwanej Aleją Dębową. Za wszystkie te inwestycje bardzo
serdecznie dziękuję burmistrzowi.
Było też wiele inicjatyw i praktycznych działań samych mieszkańców
Komorówka. Dzieci i dorośli angażowali się w porządkowanie dróg i placów. W czynie społecznym ogrodzono teren za świetlicą. Wiele własnej
pracy i środków włożono w przygotowanie boiska. Wyrównywano drogę
gruntową w kierunku Brzykowa. I tak
mogłabym jeszcze długo wymieniać.
Wiele uwagi poświęcamy też
naszemu historycznemu kościołowi, który podlega parafii Koczurki.
W uprzejmej współpracy z mieszkańcami Komorowa ciągle go upiększamy i dbamy o niego.
Na początku naszej rozmowy
mówiła Pani o dużym potencjale
rozwojowym wsi. Jakie w związku
z tym są plany na przyszłość sołectwa Komorówko?
Ogólnie: chcielibyśmy, aby nazwa
Komorówko kojarzyła się wszystkim
mieszkańcom Gminy Trzebnica pozytywnie. Będziemy działać w taki
sposób, żeby nasza wioska piękniała,
a mieszkańcom żyło się spokojnie
i bardziej komfortowo. Będziemy podejmować takie zadania, które będą
realne do wykonania. Do priorytetowych przedsięwzięć należy wybudowanie drogi łączącej się z trasą Brzyków – Domanowice. Mam nadzieję,

Burmistrz Marek Długozima oraz sołtys Lidia Warjan w Dębowej Alei, która wkrótce
zostanie oświetlona.
tek
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Na zdjęciu wyremontowana świetlica oraz nowo wybudowany
plac zabaw w Komorówku

że burmistrz przychyli się do mojej
prośby, a także radny Tadeusz Cepiel. Moim zdaniem droga ta bardzo
ułatwi organizację dowozu dzieci do
Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
Nie zapominajmy, że Komorówko
jest wsią rolniczą i znacząco poprawi
się dojazd rolników do pól i łąk. Inne
plany są ściśle związane z zapewnieniem naszym dzieciom aktywnego,
bezpiecznego spędzania wolnego
czasu. Będziemy doposażać świetlicę i plac zabaw. Marzymy o boisku
wielofunkcyjnym. Mamy nadzieję,
że dalej będziemy cieszyć się życzliwością burmistrza Gminy Trzebnica
i zawsze uzyskamy pomoc w realizacji
zaplanowanych zadań. Chcielibyśmy
też szerzej współpracować z okolicznymi przedsiębiorcami i organizacjami takimi jak np. Koło Łowieckie
„Jastrząb”, którego obiekt sąsiaduje
z naszą świetlicą. Nie bez znaczenia
będzie współpraca z zaprzyjaźnionymi sołectwami: Komorowo, Brzyków,
Szczytkowice, Domanowice.

W Gminie Trzebnica jest 41 sołectw. Jak mieszkańcy Trzebnicy
mogą dowiedzieć się, że istnieje
wieś Komorówko?
Do Komorówka z Trzebnicy jest 7 kilometrów. Można jechać do nas przez
Brzyków lub przez Szczytkowice. Myślę, że wiedzą o tym doskonale amatorzy przejażdżek rowerowych.
Sołectwo Komorówko uczestniczy
w Niedzieli Palmowej, która odbywa
się w Trzebnicy każdego roku.
Jesteśmy też obecni na dożynkach parafialnych i gminnych.
Podstawowe informacje o sołectwie mogą znaleźć zainteresowani
na stronach internetowych Gminy
Trzebnica. Można tam też przeczytać
o historii wsi.
Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć na
przykład jak wyglądają nasze wiekowe dęby, lipy i kasztanowce, chciałby
widzieć z drogi pasące się na łąkach
sarny razem z krowami, to zapraszamy do Komorówka.
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Derecka

Przed odremontowaną świetlicą wiejską oraz nowoczesnym placem zabaw.
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♦ KRIOKOMORA

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia

♦ REHABILITACJA
INDYWIDUALNA
♦ ODNOWA
BIOLOGICZNA
♦ FALA
UDERZENIOWA

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates
♦ biofeedback
♦ kinesiotaping
♦ lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog,

manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath, terapia
cranio-sacralna)

neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg
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NOWA Przychodnia oddana mieszkańcom!
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Kolejne marzenie trzebnic z an spe ł ni ło się wraz z ot warciem nowoc zesnego Gminnego Centrum Medyc z nego TR ZEBNIC A-ZDRÓJ. Przecięcia wstęgi dokonują
burmistrz Marek D ł ugozima wspólnie z Elż bietą Rez ler, prezesem nowego Centrum Medyc z nego oraz Jadwigą Żmudą-Adamską , prokurentem z arz ądu.

Kolejne marzenie mieszkańców Trzebnicy
spełniło się wraz z otwarciem nowoczesnego
Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ. W piątek 29 lipca burmistrz Marek
Długozima wspólnie z prezes nowego Centrum
Medycznego Elżbietą Rezler oraz Jadwigą Żmudą-Adamską, prokurentem zarządu, przecinając symboliczną wstęgę dokonali uroczystego
otwarcia odnowionej placówki. Tym samym
opieka medyczna w Gminie Trzebnica została
wprowadzona na nowy, wyższy poziom.
W 2014 roku zgodnie ze złożoną obietnicą, burmistrz Marek
Długozima podjął decyzję o generalnym remoncie, przebudowie
i modernizacji starej przychodni
zdrowia - Widząc ogrom prac oraz
diametralną zmianę tego obiektu

utwierdziłem się w przekonaniu,
że podjęta przeze mnie decyzja
o remoncie i rozbudowie ośrodka
zdrowia była słuszna. Nowe Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ jest zaprojektowane
na miarę oczekiwań wielu pokoleń

trzebniczan. Jestem przekonany, że
otwarcie nowej przychodni wraz
z szerokim zakresem świadczonych
usług, a także wysokim standardem obsługi medycznej – rozpocznie w naszej gminie nowy rozdział
opieki medycznej XXI wieku – powiedział pomysłodawca inwestycji
burmistrz Marek Długozima.
Piątek 29 lipca godzina 19:30, to
właśnie ta data wyznacza kolejny
punkt na mapie dynamicznie rozwijającej się i ciągle zmieniającej
Trzebnicy. Tego bowiem dnia do
inwestycyjnych wizytówek Gminy Trzebnica, takich jak Kompleks
Szkoły Muzycznej ze Szkołą Podstawową nr 2, Gminnego Parku
Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ,
Stadionu Miejskiego Fair Play Arena, terenu rekreacyjnego Stawów
Trzebnickich, Trzebnickiego Deptaka, Zrewitalizowanego Rynku
wraz z Ratuszem czy Gminnego
Centrum Kultury wraz z nowocze-

snym Kinem Polonia 3D dołączyło
nowe Gminne Centrum Medyczne
TRZEBNICA-ZDRÓJ.
- Jestem pełna podziwu dla nowoczesnego budynku przychodni.
To kolejny wspaniały i potrzebny
obiekt, jaki znalazł się na terenie naszego miasta – mówi pani Mariola,
jedna z uczestniczek piątkowych
uroczystości. - Tym bardziej doceniam ten fakt, ponieważ do Trzebnicy przeprowadziłam się 10 lat
temu i z wielkim zachwytem przyglądam się jak zmienia się miasto.
Trzebnica to naprawdę doskonałe
miejsce do zamieszkania pod każdym względem – podsumowuje.
Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkich moment,
czyli uroczyste otwarcie nowej
przychodni. Ten wyjątkowy wieczór upłynął w bardzo przyjemnej
i przyjaznej atmosferze, o którą
zadbali dobrze znani trzebnickiej
publiczności zespół Dziubek Band

▶

oraz dr Monika Gruszczyńska
solistka Operetki Wrocławskiej,
ucząca w Gminnej Szkole Muzycznej w Trzebnicy. Na początek diwa
zaśpiewała utwór „Serce” z repertuaru Ireny Santor. Wybór ten nie był
przypadkowy, ponieważ motywem
przewodnim otwarcia było właśnie serce, które od zawsze kojarzy
się ze zdrowiem. Ponadto jest znakiem tego, jak wiele serca włożono
w remont Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ –
Wierzę, że tak jak ja włożyłem wiele
serca w remont i modernizację budynku, tak samo wiele serca w pracę
i podejście do pacjenta włoży załoga
nowej przychodni – skomentował
burmistrz Marek Długozima, który oficjalnie przywitał wszystkich
zebranych gości zapraszając równocześnie na wirtualny spacer po
nowych przestrzeniach centrum
medycznego.
Wiele emocji wzbudziła prezen-

Wielu mieszkańców Trzebnicy i zaproszonych gości przybyło
na uroczyste otwarcie nowej przychodni – Gminnego Centrum
Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ.

17

▶

Kapsułę czasu zamknęli wspólnie: burmistrz Marek Długozima, Elżbieta Rezler - prezes gminnej przychodni, Daniel Buczak - sekretarz Gminy Trzebnica oraz Jakub Szurkawski - naczelnik Wydziału Promocji. Na jej szczycie znalazło się specjalne szklane serce.

tacja multimedialna, która przedstawiała zdjęcia przemiany starego
budynku w nowoczesny rozbudowany obiekt. – Zapomniałem już
jak straszył i szpecił tę okolicę stary
budynek ośrodka zdrowia. Wielkie
słowa uznania i gratulacje za dokonaną metamorfozę, nie tylko przychodni, ale i całego miasta – mówi
Józef Pruś mieszkający w Trzebnicy
od 1945 roku.
Tradycyjnie przy okazji tak dużych inwestycji, jednym z punktów
programu było zamknięcie kapsuły
czasu, w której znalazły się: list do
przyszłych pokoleń, aktualne informacje o Gminie Trzebnica, pendrive
zawierający zdjęcia dokumentujące
postęp remontu oraz aktualny numer Panoramy Trzebnickiej. Kapsułę zamknęli wspólnie: Burmistrz
Marek Długozima, Elżbieta Rezler
prezes GCMTZ, Daniel Buczak
Sekretarz Gminy Trzebnica oraz Jakub Szurkawski Naczelnik Wydziału Promocji. Na jej szczycie umieszczono specjalne szklane serce.
Po zamknięciu kapsuły przyszedł czas uroczyste przecięcie
wstęgi symbolizującej otwarcie
budynku. Przychodnię poświęcił
i pobłogosławił ks. prof. Bogdan
Giemza. Następnie znana trzebnicka poetka Danuta Kamińska
przeczytała wiersz, który tradycyjnie przygotowuje z okazji otwarcia
gminnych inwestycji.
Warto wspomnieć, że nowe centrum medyczne stało się domem dla
kolejnego trzebnickiego kota, który
przy wejściu będzie witał pacjentów. Imię dla nowego futrzaka zaproponował dr Paweł Orzechowski
i opowiedział krótką historię swojego wyboru. – Kiedyś spotkałem się
z przypadkiem starszej pacjentki,
chorej na cukrzycę, której jedynym
przyjacielem był właśnie kot Diabetes. Jak się okazało zwierzę posiadało niezwykłą zdolność wykrywania
podwyższonego poziomu cukru we
krwi swej pani. Zawsze w tej sytuacji kładł się obok swojej opiekunki.
Z czasem właścicielka kota nie musiała mierzyć poziomu insuliny, bo
wiedziała, co oznaczało pojawienie
się pupila – powiedział dr Paweł
Orzechowski. – Od dzisiaj kot Diabetes będzie troszczył się o zdrowie
wszystkich pacjentów.
Uroczyste otwarcie Gminnego
Centrum Medycznego było stosowną okazją do wręczenia podziękowań wszystkim zaangażowanym
w powstanie zmodernizowanej
przychodni. – Na taki sukces pracuje cały zespół. Mam to szczęście,
że mogę pracować ze wspaniałymi
ludźmi, którzy wciąż pomagają mi
rozwijać Trzebnicę – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Podziękowania z rąk burmistrz
otrzymali: Wojciech Wawrzyniak
– firma Modulo Architekci, Marek
Nowara – dyrektor zarządzający
Inter-System, Krystyna Kociem-

ba – prezes ISB Budownictwo Sp.
z o.o. - wykonawca inwestycji,
Wojciech Skibniewski – kierownik
budowy oraz Patryk Rewaj – kierownik robót z ISB Budownictwo
Sp. z o.o., Danuta Stacherzak PPHU
Zieleń, Jerzy Gierczak – Dyrektor
Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Barbara Krokowska –
Skarbnik Gminy Trzebnica, Daniel
Buczak – Sekretarz Gminy Trzebnica, Andrzej Góral – Radca Prawny
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
Jakub Szurkawski – Naczelnik Wydziału Promocji wraz z zespołem,
Zbigniew Zarzeczny – Naczelnik
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego również z zespołem, Stanisław Koszałko – nadzór budowlany,
pracownik Wydziału Techniczno
-Inwestycyjnego, Marek Krzak
– Brukarstwo, Leszek Stęplowski
– Zakład Instalacji Elektrycznych
KILOWAT, Stanisław Jednoróg –
Inspektor nadzoru inwestorskiego
w branży elektronicznej, Katarzyna
Wojciów – EKOFLOR Sp. z o.o., Michał Jucha – firma JUCHA BETON,
Ireneusz Smolarz – SMOL-BUD,
Teresa Szuber – stolarstwo, Wojciech Janicki, Marcin Janicki, Marta
Janicka – firma ZEMD – Technika
Dźwigowa, Maciej i Jakub Bildz
– Salon Meblowy „Lux-Meble”
oraz Sławomir Golec – dyrektor
VERMEIREN POLSKA SP Z o.o.
za szczególny dar serca w postaci
dwóch wózków inwalidzkich, przekazanych bezpłatnie na potrzeby
przychodni.
Cztery
specjalne
statuetki
w kształcie serca, za szczególny
wkład w powstanie obiektu otrzymały, Anna Imielska – była prezes
Gminnego Centrum Medycznego, Maria Hroszowiec - wieloletni
pracownik przychodni, pani prezes
GCMTZ Elżbieta Rezler wraz z całą
załogą oraz pani prokurent Jadwiga
Żmuda-Adamska.
- W imieniu własnym i wszystkich pracowników pragnę złożyć
na ręce pana Burmistrza serdeczne
podziękowania za podjęcie się zadania, na które przez wiele lat czekali
mieszkańcy Trzebnicy. Z wielką
dumą i satysfakcją obserwowaliśmy Pańską determinację, zaangażowanie i wkład w przekształcenie
starego budynku w ten nowy i piękny obiekt. Dziękujemy również
za stworzenie nowej przestrzeń,
która znacznie podniesie komfort
naszej pracy. Nie ma chyba odpowiedniego słowa, które odda całą
naszą wdzięczność. Dziękujemy
i życzymy dalszych sukcesów - podziękowania dla burmistrza Marka
Długozimy za dokonaną inwestycję złożyła Elżbieta Rezler prezes
gminnej przychodni.
Dla podkreślenia, że nowe
Gminne Centrum Medyczne jest
inwestycją, która ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
burmistrz Marek Długozima wrę-

czył na ręce pani prezes symboliczny akt przekazania obiektu.
Kolejne podziękowanie za podjętą decyzję oraz odniesiony sukces
złożył starosta powiatu trzebnickiego Waldemar Wysocki, który
wręczył burmistrzowi m.in. ciśnieniomierz z dedykacją „by już nikt
nigdy ciśnienia burmistrzowi nie
podnosił”. Podziękowania dla burmistrza w imieniu radnych Rady
Miejskiej złożyli przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz
i wiceprzewodnicząca Janina Polak.
Prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy - Jadwiga Zawadzka podziękowała burmistrzowi za zaangażowanie w sprawy miasta oraz owocną
współpracę, a także pogratulowała
przeprowadzonej inwestycji. Kwiaty wraz z podziękowaniem na ręce
burmistrza złożyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Zofia Kaczmarek – Jestem pełna podziwu, co do tempa
i jakości prowadzonych prac. Nasz
budynek sąsiaduje z budynkiem nowej przychodni, dlatego na bieżąco
mogłam śledzić, jak zmienia się jego
oblicze. Gratuluję.
Szczególną chwilą podczas uroczystości było odsłonięcie portretu doktora Andrzeja Boneckiego

znanego trzebnickiego chirurga,
wieloletniego dyrektora ośrodka
zdrowia, z którym związany był
zawodowo do 2014 roku. Obraz autorstwa Ewy Mroczek powieszono
w sali konferencyjnej nowej przychodni, która decyzją burmistrza
będzie nosiła jego imię. Obraz odsłonili burmistrz Marek Długozima
wspólnie z Andrzejem i Ewą Boneckimi.
- Dobroć, którą mój mąż otaczał
swoich pacjentów od początku pracy - teraz do nas wraca. Dziękujemy
panu burmistrzowi Marki Długozimie za tak ogromne wyróżnienie.
Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni i mamy nadzieję, że pacjenci którzy będą się leczyć w nowej
przychodni znajdą w niej lekarzy
tak troskliwych i opiekuńczych jak
on – skomentowała Ewa Bonecka.
Muzyczną niespodziankę dla
wszystkich zebranych przygotował
zespół Dziubek Band, który wykonał specjalną wersję piosenki „Sen
o Warszawie” zmieniając na „Sen
o Trzebnicy”. Utwór został zadedykowany burmistrzowi Markowi
Długozimie oraz wszystkim mieszkańcom Trzebnicy.
Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie obiektu, goście nie

kryli zachwytu nad nowymi przestrzeniami Gminnego Centrum
Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ
– Jasno, pięknie, przestronnie –
komentowali zwiedzający. – Nowe
sprzęty, duże poczekalnie, wszystko to wygląda wspaniale. Budynek
przypadł do gustu również najmłodszym mieszkańcom naszego
miasta– bardzo podoba mi się część
przychodni przeznaczona dla dzieci. Fajnie, że znalazł się tam Super
Kot – mówiła mała Ola.
Gdy część z gości uroczystego
otwarcia zwiedzała budynek na
scenie trwał koncert zespołu Dziubek Band, będący preludium do
iście wystrzałowego finału, podczas
którego wystrzelono fajerwerki.
Te rozświetliły nocne niebo nad
Trzebnicą, tak jak kolejna inwestycja rozświetliła serca trzebniczan,
bowiem już od pierwszego sierpnia
mogą się oni leczyć w nowoczesnym
Gminnym Centrum Medycznym
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Miłą niespodzianką dla najmłodszych były
świecące balony w kolorze czerwonym, które symbolizować miały
nowe serce miasta jakim stanie się
dla mieszkańców zmodernizowana
i rozbudowana przychodnia zdrowia.

PRZED / Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ

PO modernizacji
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▶

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gminy Trzebnica oraz zaproszeni goście. Modernizacja gminnej przychodni zdrowia była jedną z obietnic złożonych mieszkańcom przez burmistrza Marka Długozimę.

▶

Tradycyjnie już, trzebnicka poetka Danuta Kamińska, przeczytała okolicznościowy
wiersz.

▶

Szczególnym momentem uroczystości było odsłonięcie obrazu doktora Andrzeja
Boneckiego autorstwa Ewy Mroczek. Zawiśnie on w sali konferencyjnej nowej przychodni, która decyzją burmistrza będzie nosiła też imię znanego trzebnickiego chirurga, wieloletniego dyrektora ośrodka zdrowia. Obraz odsłonili burmistrz Marek
Długozima wspólnie z Andrzejem i Ewą Boneckimi.

▶

Nowa przychodnia zdrowia stała się także
domem dla kolejnego trzebnickiego kota,
który od progu przychodni będzie witał
pacjentów. Pomysłodawcą imienia Diabetes, bo tak zwie się ów kot, jest dr Paweł
Orzechowski.

▶

▶

Tym, co wzbudziło największe emocje była zaprezentowana na filmie przemiana
starego, zniszczonego budynku w nowoczesną, rozbudowaną i przyjazną pacjentowi przychodnię.

▶

Sala konferencyjna im. doktora Andrzeja Boneckiego mieszcząca się w odnowionym budynku.

Kamień węgielny - płytka z posadzki trzebnickiej Bazyliki św. Jadwigi pod budowę
Gminnej Przychodni Zdrowia, ufundowany przez burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimę.
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▶

Obiekt poświęcił ks. prof. Bogdan Giemza.

▶

▶

W imieniu własnym i wszystkich pracowników na ręce burmistrza
serdeczne podziękowania za podjęcie się zadania, na które przez
wiele lat czekali mieszkańcy Trzebnicy złożyła prezes przychodni
zdrowia – Elżbieta Rezler.

Starosta Waldemar Wysocki wręcza burmistrzowi ciśnieniomierz z dedykacją "by już
nikt, nigdy burmistrzowi ciśnienia nie podniósł".

▶

▶

Kwiaty wraz z podziękowaniem na ręce burmistrza złożyła również
dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Zofia Kaczmarek.

List Gratulacyjny w imieniu mieszkańców
i radnych Rady Miejskiej wręczył burmistrzowi
Markowi Długozimie Mateusz Stanisz – przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy wraz
z wiceprzewodniczącą Janiną Polak.

▶

▶

▶

Prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy - Jadwiga
Zawadzka podziękowała
burmistrzowi za zaangażowanie w sprawy miasta i
pogratulowała inwestycji.

By podkreślić, że nowe Gminne Centrum
Medyczne jest inwestycją, która ma służyć
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, burmistrz wręczył na ręce prezes symboliczny akt
przekazania obiektu.

Miłą niespodzianką dla najmłodszych były świecące balony w kolorze czerwonym,
które symbolizować miały nowe serce miasta jakim stanie się dla mieszkańców
zmodernizowana i rozbudowana przychodnia zdrowia.
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▶

Statuetki w kształcie serca, za szczególny wkład w powstanie obiektu otrzymały także: prezes Elżbieta Rezler wraz z całą załogą, prokurent Jadwiga Żmuda-Adamska, Maria
Hroszowiec- wieloletni pracownik przychodni oraz Anna Imielska, była prezes Gminnego Centrum Medycznego.

▶

Uroczyste otwarcie było okazją do wręczenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w powstanie zmodernizowanej przychodni. Otrzymali je: Barbara Krokowska – skarbnik Gminy Trzebnica,
Daniel Buczak – sekretarz, Andrzej Góral – radca prawny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Jakub
Szurkawski – naczelnik Wydziału Promocji wraz z zespołem.

▶

Zbigniew Zarzeczny – naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego,
Stanisław
Koszałko
– nadzór budowlany, pracownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

▶

Wojciech Skibniewski –
kierownik budowy ISB Budownictwo.

▶

▶

Podziękowania odbiera Patryk Rewaj – kierownik robót z firmy
ISB Budownictwo.

▶

Katarzyna Wojciów – EKOFLOR odbiera podziękowania od burmistrza Marka Długozimy - za wykonanie powierzchni wykładzinowych
na terenie przychodni.

Marcin Janicki – firma ZEMD – Technika Dźwigowa, Maciej i Jakub Bildz (podziękowania odbiera ojciec) – Salon
Meblowy „Lux-Meble”.

▶

Wielkie słowa uznania i gratulacje za dokonaną metamorfozę, nie tylko tego budynku,
ale i całego miasta złożył burmistrzowi Józef
Pruś, mieszkający w Trzebnicy od 1945 roku.

▶

▶

Marek Krzak – Brukarstwo, Leszek Stęplowski – Zakład
Instalacji Elektrycznych KILOWAT, Stanisław Jednoróg –
inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Uroczystość dostarczyła wielu pozytywnych emocji zarówno
starszym, jak i młodszym mieszkańcom.
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▶

Sławomir Golec – dyrektor VERMEIREN POLSKA otrzymał serdeczne podziękowania za szczególny dar serca w postaci dwóch wózków inwalidzkich, przekazanych
bezpłatnie na potrzeby przychodni.

▶

Wielu wzruszeń dostarczyła dr Monika Gruszczyńska solistka Operetki Wrocławskiej. Zaśpiewała m.in. utwór „Serce” z repertuaru Ireny Santor – wybór ten nie był
przypadkowy, ponieważ motywem przewodnim otwarcia było właśnie serce.

▶

Utwór "Sen o Trzebnicy" zadedykowany został ze sceny przez Mariusza Dziubka
burmistrzowi Markowi Długozimie oraz wszystkim mieszkańcom.

▶

Solistki Dziubek Band podczas finałowego koncertu.

▶

Uroczystość zakończył pokaz sztucznych ogni.
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▶

Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy wraz z burmistrzem Markiem Długozimą. To również dzięki ich decyzjom,
było możliwe przeprowadzenie tego remontu wraz z modernizacją.

▶

Goście nie kryli zachwytu nad nowymi przestrzeniami Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ.

▶

Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie obiektu.

▶ Gaudeo - Balonowe Studio Dekoratorskie- Jan Karolewski - wykonawca bramy z serca wraz z burmistrzem.

▶

Nowa przychodnia to także przyjazna poradnia dla dzieci zdrowych, gdzie od progu młodych pacjentów wita Super Kot.

▶

Od poniedziałku 1 sierpnia pacjentów przychodni witają nowe
i przestronne wnętrza.

▶

▶

Tuż przed otwarciem miały miejsce intensywne prace związane z przeprowadzką
do nowoczesnej przychodni.

- Wierzę, że tak, jak ja włożyłem wiele serca w remont i modernizację budynku, tak samo wiele serca
w pracę i podejście do pacjenta włoży załoga nowej przychodni – mówi burmistrz Marek Długozima.
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Z Trzebnicy
na Jasną Górę
Gmina Trzebnica od kilku lat wspiera niezwykłą
inicjatywę, jaką jest Konna Pielgrzymka, której pomysłodawcą i organizatorem jest ks. Krzysztof Dorna SDS proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Koczurkach. Tegoroczna XI Konna Pielgrzymka
z Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy, a tym samym I Ogólnopolska Konna Pielgrzymka Gwiaździsta na Jasną Górę rozpoczęła się 3 lipca i wyruszyła
spod bazyliki św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.
▶

Religia

◀

Tradycyjnie przed podróżą
pielgrzymi zgromadzili się przed
grobem św. Jadwigi Śl., gdzie zostali pobłogosławieni relikwiami
świętej przez ks. dziekana Jerzego
Olszówkę. Specjalny list do pielgrzymów skierował również prowincjał salwatorianów ks. Piotr
Filas.
W uroczystym rozpoczęciu
pielgrzymki udział wziął Burmistrz Gminy Trzebnica Marek

▶

Długozima. - Z wielką chęcią
wspieram „konnych pielgrzymów,
których z roku na rok przybywa
i którzy sławią naszą małą ojczyznę, pielgrzymując w siodle.
Dziękuję księdzu Krzysztofowi
Dornie za zorganizowanie i zainicjowanie tego pomysłu i życzę
nieprzemijającego zapału i chęci
do corocznych przygotowań tej
zacnej inicjatywy – powiedział
burmistrz.
Dobre słowo do całej braci
koniarskiej skierował również

Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima, ks. Krzysztof Dorna, ks. proboszcz Jerzy Olszówka oraz tegoroczni uczestnicy XI Konnej Pielgrzymki na Jasną Górę.

ks. Krzysztof Dorna, wyrażając
wielką radość z kolejnego spotkania i wędrówki do miejsca
uświęconego obecnością Boga.
Podziękował również burmistrzowi Markowi Długozimie za
dobrą i owocną współpracę oraz
za pomoc i wsparcie realizacji pomysłu.
Uczestnicy Konnej Pielgrzymki na Jasną Górę otrzymali od
burmistrza pamiątkowe chusty,
a także upominki, którymi podczas pielgrzymowania będą ob-

Burmistrz wręczył pielgrzymom pamiątkowe chusty.

▶

darowywać gospodarzy przyjmujących ich pod swoje dachy.
Tegoroczne rozważania pielgrzymów skoncentrowane były
wokół tematu: „Najświętsza Maryja Panna – Matka Miłosierdzia”
i towarzyszyły pątnikom podczas
podróży na Jasną Górę. Z Trzebnicy wyruszyło 5 bryczek, na
trasie dołączyli do nich kolejne,
a także pielgrzymi na wierzchowcach. W sumie do Częstochowy
wyruszyły 4 grupy z różnych
miejsc w Polsce: łomżyńska, czę-

stochowska, zamojsko-lubaczowska oraz wrocławsko-trzebnicka.
9 lipca uczestnicy wszystkich
czterech grup przejechali przez
Częstochowę, by o 15.00 uczestniczyć na jasnogórskich wałach
w Mszy św. w intencji miłośników
i sympatyków koni. Dołączyli do
nich pielgrzymi, którzy przyjechali autokarami i prywatnymi
samochodami.
[mw]

"Konni pielgrzymi" wyruszyli w drogę.

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

ks.prof. Bogdanowi

Giemzie

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy i Brata
składa

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
▶

Burmistrz oraz ks. Krzysztof Dorna - pomysłodawca i organizator Konnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
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Złoty Jubileusz ks. Andrzeja Sulewskiego SDS
W sobotę 25 czerwca w bazylice św. Jadwigi Śląskiej swoje 50-lecie posługi kapłańskiej świętował
ks. Andrzej Sulewski SDS. Z tej okazji o godzinie
12.00 została odprawiona uroczysta msza św.,
której przewodniczył Złoty Jubilat wraz z kapłanami. Na uroczystość rocznicy prezbiteriatu
przybyła rodzina kapłana, przyjaciele, burmistrz
Marek Długozima wraz z małżonką, a także wierni parafianie miejscowi i pochodzący z parafii,
w których pracował oraz zaproszeni goście.

Religia

◀

Ks. Andrzej Sulewski urodził
się w Warszawie w 1941 r. Po II
wojnie światowej przez kilka lat
mieszał w okolicach Stargardu
Szczecińskiego, a następnie wraz

z matką i siostrą (ojciec zmarł
w czasie wojny) przeniósł się do
Trzebnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 28. czerwca 1966 r.
w Trzebini z rąk abp. Karola Wojtyły. Swoją duszpasterską działalność prowadził w wielu parafiach
salwatoriańskich na terenie całej
Polski, a w Seminarium Duchow-

nym Salwatorianów w Bagnie
pełnił funkcję wykładowcy pedagogiki. Od roku ks. Andrzej
mieszka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych
p.w. św. Jadwigi prowadzonym
przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.
Ostatnio duszpasterz nie cieszył się zbyt dobrym samopoczuciem, jednak obecność tak
wielu przyjaciół sprawiła, że na
nowo odzyskał utracone siły
i energię. Podczas mszy św. nie
krył wzruszenia i podziękował
za dar Łaski Bożej, która sprawiła, że w tym szczególnym dniu
mógł spotkać się z najbliższymi.
Za swoją działalność duszpasterską ks. Andrzejowi Sulewskiemu podziękowali księża Salwatorianie SDS życząc wielu lat
zdrowia i wytrwałości w kroczeniu obraną drogą służby Bogu.

Szczególne gratulacje wraz
z życzeniami jubilat otrzymał od
burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy: - Czcigodny Księże Andrzeju! Zaufałeś
bezgranicznie wezwaniu Salwatora, poszedłeś za Nim z radością i idziesz jego śladami już 50
lat. W tak ważnym dniu Twojego Jubileuszu dziękujemy Panu
Bogu za dar Twojego kapłaństwa
i kierujemy ku Tobie nasze serdeczne myśli i życzenia. Przede
wszystkim składamy z serca
płynące gratulacje, a także – wyrazy głębokiej wdzięczności za
przykład gorliwej kapłańskiej
posługi. Życzymy, by Najwyższy
Kapłan – Jezus Chrystus - nadal wspierał Cię swym błogosławieństwem i by Twoja odpowiedź
na dar powołania była zawsze
radosna i pełna entuzjazmu.
Po nabożeństwie zaprosze-

ni goście udali się na uroczysty
obiad, aby wspólnie z jubilatem przeżyć ten wyjątkowy czas
i powspominać dawne chwile.
		

[mac]

▶

Zdjęcie archiwalne. Święcenia kapłańskie ks. Andrzej Sulewski przyjął 28 czerwca
1966 z rąk abp. Karola Wojtyły.

▶

Na uroczystość rocznic y prezbiteriatu przybyła rodzina kapłana, przyjaciele,
burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką , a tak że wierni parafianie miejscowi i pochodząc y z parafii, w k tór ych pracował oraz zaproszeni goście.

▶

Uroczystą mszę św. z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej odprawił Złoty Jubilat
wraz z kapłanami.

▶

Szc zególne gratulacje oraz ż yc zenia z łoż ył burmistrz Marek D ł ugozima wraz
z ma ł żonką.

▶

Pamiątkowe zdjęcie.
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Nowo otwarte firmy w gminie Trzebnica - cykl artykułów o przedsiębiorcach

Chirurgia i medycyna estetyczna - prywatnie
Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki
i Chirurgii Ogólnej w trzebnickim Szpitalu im. Św. Jadwigi
Śląskiej, dziś mogę świadczyć
wysokiej jakości usługi – dodaje.
Gabinet oferuje szeroki zakres
usług i zabiegów chirurgicznych.
Zajmuje się m.in. żylakami kończyn dolnych, chorobami zwyrodnieniowymi stawów, a także
wszelkimi uszkodzeniami mięśni, ścięgien oraz więzadeł. Wykonuje również zabiegi z zakresu
chirurgii ręki i zajmuje się leczeniem chorób ręki, nadgarstka,
przedramienia i łokcia, do których zaliczamy zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty i golfisty
czy zespół Guyona i wiele innych.

Po raz pierwszy w Trzebnicy powstało miejsce,
gdzie można kompleksowo skorzystać z usług
w zakresie medycyny estetycznej, a także chirurgii, w oparciu o najnowszą wiedzę współczesnej nauki. Taką specjalistyczną ofertę przygotowała firma Parmed, której właścicielem
jest wybitny lekarz specjalista chirurgii ogólnej
Maciej Paruzel.
- Dotychczas gabinet działał na terenie Zawoni, jednak ze
względu na poszerzenie swojej
oferty, a także korzystniejszą
lokalizację postanowiłem prze-

▶

nieść działalność do Trzebnicy – mówi chirurg Maciej Paruzel. - Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu, jakie zdobyłem
w Ośrodku Replantacji Kończyn,

Doktor Maciej Paruzel wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii oraz medycyny
estetycznej za pomocą sprzętu najnowszej generacji.

▶

Kolejną ważną dziedziną medycyny, jaką zajmuje się chirurg
Maciej Paruzel, jest medycyna
estetyczna. - W ostatnich latach
zdecydowanie zwiększyło się
zapotrzebowanie na tego typu
usługi, nie tylko wśród kobiet.
Wynika to między innymi z tego,
że społeczeństwo coraz bardziej
świadomie zaczyna dbać o swoje
zdrowie i wygląd – mówi dr Paruzel. - Korzystając z aktualnej
wiedzy z zakresu medycyny akademickiej i naturalnej, wykonuję
wiele zabiegów przy użyciu lasera, a także hirudoterapię, mezoterapię, ozonoterapię, botox,
skleroterapię czy karboksyterapię. Wszystko po to, aby poprawić

komfort życia moich klientów.
Gabinet dr Paruzela wyposażony jest w specjalistyczny i profesjonalny sprzęt, dzięki czemu
wszystkie zabiegi są na bardzo
wysokim poziomie, a przede
wszystkim bezpieczne dla pacjenta. - Nasze Centrum Medyczne Parmed znajdą państwo
w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej 8c. Tam również można
otrzymać wszelkie informacje
dotyczące naszej oferty. Mam nadzieję, że nasi przyszli pacjenci
będą zadowoleni z wykonywanych usług i opieki medycznej
– podkreśla na zakończenie.
[mac]

Gabinet firmy Parmed mieści się przy ul. Wrocławskiej 8c w Trzebnicy.

Adres: Trzebnica, ul. Wrocławska 8 c, tel. 601 773 229, gabinet czynny od poniedziałku do piątku
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SPRZEDAŻ OPAŁU
brykiet pellet

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

telefon

664 024 722
606 413 592
662 232 081

POGOTOWIE
KANALIZACYJNE

– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji
sanitarnych i deszczowych
– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów
wen. oraz kominowych
– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i
instalacjach wod.- kan.

WĘGIEL
WYŁĄCZNIE
Z POLSKICH
KOPALNI

– ORZECH /gruby/workowany
– KOSTKA
– MIAŁ /workowany
– GROSZEK
– EKO GROSZEK /workowany

godziny otwarcia
pon - pt.
sob.

8 - 16
8 - 14
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Światowe

dni młodzieży
z Trzebnicy do Krakowa
Radosny śpiew, kolorowe koszulki, flagi narodowe oraz symbole Światowych Dni Młodzieży gościły w ostatnich dniach na ulicach Trzebnicy.
To właśnie nasze miasto zostało wybrane na miejsce rozesłania pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej na centralne uroczystości XXXI
ŚDM, które odbyły się w dniach 26-31 lipca w Krakowie oraz w Brzegach
k. Wieliczki. Gmina Trzebnica, dzięki powołanemu przez burmistrza Marka Długozimę sztabowi kryzysowemu oraz profesjonalnej organizacji, zapewniła bezpieczny pobyt i podróż blisko 7 tys. rzeszy pielgrzymów.
Kilka dni przed przybyciem
do naszego miasta największej
grupy wiernych, od 20 do 25
lipca, Trzebnica w ramach Dni
w Diecezjach, gościła 400-osobową grupę młodzieży skupioną
wokół parafii salwatoriańskich
całego świata – Kanady, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Albanii, Węgier, Australii
i krajów Ameryki Południowej.
Pielgrzymów gościli trzebniccy parafianie oraz mieszkańcy
Brzezia.
- Wielkim zaszczytem było
dla mnie przywitanie, w imieniu własnym oraz mieszkańców
Gminy Trzebnica, pierwszych
uczestników Światowych Dni
Młodzieży. Dokonałem tego
wraz z generałem Salwatorianów
ks. Miltonem Zonta z Brazylii,
a także polskim prowincjałem
ks. Piotrem Filasem. Podczas
spotkania w Bazylice zapewniłem młodzież o wielkiej gościnności i dobrych sercach trzebniczan - powiedział burmistrz
Marek Długozima i życzył pielgrzymom, aby patronka naszego
miasta - św. Jadwiga, obdarzyła
ich szczególnym błogosławień-

stwem, które umocni ich w wierze. Burmistrz udostępnił także uczestnikom ŚDM gminne
obiekty kulturalne i sportowe,
a także wsparł ich finansowo
i organizacyjnie.
Pierwszy dzień młodzi pielgrzymi spędzili na intensywnym zwiedzaniu uroków Dolnego Śląska. W kolejnych dniach
przyszedł czas na sportową integrację na Trzebnickim Stadionie
Miejskim „FAIR PLAY ARENA”.
Podsumowaniem czterech dni,
w trakcie których Trzebnica stała
się domem dla młodzieży z różnych części globu, był Festyn
Kultury Świata w ramach Światowych Dni Młodzieży, podczas
którego wystąpili między innymi: Ireneusz Krosny oraz gwiazda wieczoru Grzegorz Hyży.
- Trzebnica to przyjazne
miasto. Szczerzy i życzliwi ludzie – radośnie podkreśla jedna z uczestniczek pielgrzymki z parafii salwatoriańskiej
z Meksyku. – Wielkie podziękowania dla burmistrza miasta za
świetną organizację, a dla trzebnickich rodzin za gościnność
i pyszne jedzenie: rosół, pierogi

czy kompot – dodaje druga.
- Wydarzenia ostatnich dni
to dla mnie ogromne przeżycia, również ze względu na to,
że Trzebnica jest mi szczególnie
bliska. Trudno zatem w kilku
zdaniach podsumować, to co
się tu dzieje – skomentował ks.
prowincjał Piotr Filas. – Zdecydowałem wybrać Trzebnicę
na miejsce spotkania z kilku
powodów. Salwatorianie od wojny pracują w tym miejscu i są
silnie związani z mieszkańcami. Współpracują także z burmistrzem, stąd tak wymierne
owoce. Dziś w tym wyjątkowym
dniu możemy się o tym przekonać. Nie tylko ci, którzy tu
przyjechali pokazali barwność
i wspólnotę, ale również mieszkańcy Trzebnicy i okolic, którzy
stworzyli ogromną więź, dzięki
której możemy wspólnie dokonać jeszcze wiele dobra – dodał
ksiądz prowincjał.
W poniedziałek 25 lipca do
grupy pielgrzymów dołączyło
około 7 tysięcy młodych ludzi,
którzy przybyli do Trzebnicy, by
wziąć udział w wyjątkowej mszy
świętej, koncelebrowanej przez

arcybiskupa Józefa Kupnego,
będącej ostatnim postojem młodych na drodze do Krakowa na
Światowe Dni Młodzieży, w których od 27 lipca uczestniczył papież Franciszek, a które rozpoczęła wieczorna msza święta na
Błoniach.
W Trzebnicy przywitał ich
burmistrz Marek Długozima:
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tych
dni na czele z ks. prowincjałem
Piotrem Filasem, który właśnie
Trzebnicę wybrał na miejsce
godne tego wydarzenia. Wspólną
pracą przygotowaliśmy doskonałe święto młodości i wiary, które
ubogaciło zarówno pielgrzymów
jak i samych mieszkańców, tak
licznie przyjmujących młodzież
pod swój dach, za co serdecznie
im dziękuję. Wszyscy staliśmy
się częścią wielkiej rodziny salwatoriańskiej, poczuliśmy siłę
i ducha wspólnoty. A słysząc
głosy zachwytu nad polską gościnnością wiem, że wielu z Was
drodzy przyjaciele i pielgrzymi
powróci do nas, by znów przeżyć
wspaniały czas w Polsce i jak zawsze przyjaznej Trzebnicy, gdzie
teraźniejszość i przyszłość budujemy w oparciu o tradycję i historię - dodał na zakończenie burmistrz.
- Z Trzebnicy wyjeżdżamy
z pełnymi radości sercami. Dziękujemy mieszkańcom Brzezia,
bo tam właśnie stacjonujemy,
za to, że otworzyli dla nas nie
tylko swoje domy, ale przede
wszystkim serca oraz salwatorianom, a w szczególności księdzu

Pawłowi Krężołkowi, który jest
dyrektorem Salwatoriańskiego
Ośrodka Powołań, bez którego
nie moglibyśmy uczestniczyć
w obchodach ŚDM, – zgodnie
odpowiadają młodzi mieszkańcy Ukrainy. – Na Ukrainie
jesteśmy mniejszością religijną.
Tu możemy spotkać się z katolikami z całego świata i wspólnie
przeżywać to wspaniałe święto, zapominając jednocześnie
o tym, co dzieje się w naszym
kraju, bowiem od trzech lat jesteśmy w stanie wojny. Potrzebujemy modlitwy i wiary – dodają
wzruszeni.
- Dziękujemy mieszkańcom
Gminy Trzebnica, a także burmistrzowi Markowi Długozimie
za pomoc w organizacji tego
historycznego wydarzenia oraz
udostępnienie obiektów kulturalnych i sportowych. Pielgrzymi
zapamiętają mieszkańców jako
ludzi z wielkimi sercami – podsumowują ks. Maciej Szeszko
SDS dyrektor Ruchu Młodzieży
Salwatoriańskiej i ks. Łukasz
Anioł SDS moderator Ruchu
Młodzieży Salwatoriańskiej.
To właśnie z Trzebnicy, z miasta św. Jadwigi, młodzi chrześcijanie wyruszyli na spotkanie
z Ojcem Świętym – Papieżem
Franciszkiem, by w myśl tegorocznego motta ŚDM, które
brzmi: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią", modlić się i pokazać wielką siłę, determinację
i ogromną wiarę, dla której nie
ma rzeczy niemożliwych.
[mw]

1 dzień - powitanie

▶

Spotkanie burmistrza Marka Długozimy z polskim prowincjałem Salwatorianów ks.
Piotrem Filasem.

▶

Burmistrz oraz generał Salwatorianów ks. Milton Zonta z Brazylii.
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▶

Burmistrz a także polski prowincjał i generał Salwatorianów wspólnie przywitali
pielgrzymów na spotkaniu w bazylice i zapewnił ich o gościnności oraz wielkim sercu trzebniczan.

▶

Młodzi pielgrzymi radośnie śpiewając uczcili rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście.

▶

▶

W ramach Dni w Diecezjach Trzebnica gościła 400 pielgrzymów z całego świata.

Grupa wiernych z Ukrainy wraz z ks. Pawłem Krężołkiem dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań- apostolatu oraz burmistrzem Markiem Długozimą.

2 dzień - Sportowo na stadionie

▶

Pamiątkowe zdjęcie podczas sportowego spotkania integracyjnego wszystkich pielgrzymów na Trzebnickim Stadionie Miejskim „Fair Play Arena”.

▶
▶

Liczna grupa pielgrzymów z Ukrainy.

▶

Dużo pozytywnej energii, optymizmu i radości zagościło na
trzebnickim stadionie.

Burmistrz wraz z koordynatorami Światowych Dni Młodzieży w Trzebnicy - ks. Maciejem Szeszko SDS, ks. Łukaszem Aniołem
SDS oraz naczelnikiem Wydziału Promocji
Jakubem Szurkawskim (z prawej).
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▶

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 31. Światowych Dni Młodzieży, którzy gościli w Gminie Trzebnica.

3 dzień - na deptaku

▶

Podsumowaniem dni spędzonych w Trzebnicy w ramach Dni Diecezji ŚDM był niedzielny „Festyn Kultury Świata” na trzebnickim deptaku.

▶

Uroczystego otwarcia „Festynu Kultur Świata” dokonali burmistrz Marek Długozima oraz prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas.

▶

Występ taneczno-muzyczny zaprezentowali pielgrzymi z Meksyku.

▶

Stoiska z lokalnymi produktami zaprezentowały sołectwa:
Szczytkowice i Domanowice.

▶

Mieszkańcy Trzebnicy wykazali się ogromną gościnnością i sercem przygotowując
stoisko z tradycyjnymi polskimi potrawami, którymi poczęstowali pielgrzymów.
Zbiórkę posiłków koordynowało Stowarzyszenie Trzecie Skrzydło - Strefa Rozwoju
Rodziny.

▶

Na zdjęciu: ks. Łukasz Anioł, moderator Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, burmistrz Marek Długozima oraz ks. Maciej Szeszko, dyrektor RMS.
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▶

Gwiazdą wieczoru „Festynu Kultur Świata” był Grzegorz Hyży.

▶

Dużą dawkę humoru zapewnił wszystkim zanany polski mim Ireneusz Krosny.

4 dzień - wyjazd do Krakowa

▶

W uroczystej mszy św. na Placu Pielgrzymkowym uczestniczyli m.in. burmistrz
Gminy Trzebnicy oraz starosta Powiatu Trzebnickiego.

▶

Uczestnicy ŚDM wzięli udział w wyjątkowej mszy św. koncelebrowanej przez arcybiskupa Józefa Kupnego. Towarzyszyli mu kapłani z różnych zakątków świata.

▶

Finał ŚDM w Diecezjach miał miejsce na Placu Pielgrzymkowym, na który zjechało
ponad 7 tys. młodych ludzi.

▶

Burmistrz podziękował wszystkim za zaangażowanie w organizację i wspólnie spędzony czas oraz zachęcił pielgrzymów, aby w przyszłości powrócili do Trzebnicy,
która zawsze z przyjemnością ich przyjmie.

▶

Radosny śpiew, kolorowe koszulki, flagi narodowe oraz symbole ŚDM - wszystko to miało miejsce na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy.
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▶

Trzebnica była ostatnim postojem pielgrzymów na drodze do spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie.

▶

Pamiątkowe zdjęcie pielgrzymów z Kolumbii wraz z burmistrzem Markiem Długozimą, starostą Waldemarem Wysockim oraz Mateuszem Staniszem, przewodniczącym Rady Miejskiej.

ŚDM - poza trzebnicą

▶

Msza św. w kaplicy w Brzeziu.

▶

We mszy św. uczestniczyli m.in. burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką oraz
sołtys Brzezia Krystyna Borecka-Roszak.

▶

Młodzi pielgrzymi z Ukrainy.

▶

Do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem pojechali pielgrzymi
z Trzebnic y.

▶

Burmistrz Marek Długozima oraz koordynator ŚDM w diecezji wrocławskiej ks.
Piotr Wawrzynek spotkali sie na koncercie „Singing Europe” na Wrocławskim Stadionie Miejskim.

▶

Trzebnicka młodzież przesyła pozdrowienia z krakowskich Błoni.
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KREDYT

dla KAŻDEGO
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■ oprocentowanie zmienne od 4,90%* w skali roku
■ okres kredytowania do 60 miesięcy
■ maksymalna kwota kredytowania 75 000,00 zł
■ kredyt na dowolny cel
■ bez potrzeby posiadania rachunku
■ decyzja do 48 godzin
■ możliwość wcześniejszej spłaty
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autocraft@onet.pl
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autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica
tel. 713 870 266
501 438 918
512 087 592
502 705 365

MILICKA 31

4,90%

*RRSO wynosi 11,05% przy
następujących założeniach:
całkowita kwota kredytu
30 000,00 zł., okres spłaty
36 miesięcy, raty kapitałowoodsetkowe malejące płatne
10 dnia miesiąca , I rata wynosi
986,57 zł, ostatnia rata 838,21 zł.,
oprocentowanie 6,90%
w skali roku, prowizja 5,00%.
Całkowita kwota do spłaty
34 677, 74 zł. Stan na 01.07.2016r.
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w skali roku

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl
www.bstrzebnica.pl
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BIURO TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH
TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE I ZWYKŁE

NIEMIECKI, ANGIELSKI, WŁOSKI,
FRANCUSKI, NIDERLANDZKI, HISZPAŃSKI
(inne języki na zlecenie)

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00

A

TEL.

501 654 131

ul. Św. Jadwigi 9/1, Trzebnica
www.biuro-tlumacz.pl
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Parada Orkiestr Dętych na trzebnickim Rynku
Wspaniała muzyka, fantastyczne pokazy taneczne
i rodzinna atmosfera – tak w kilku słowach można
podsumować tegoroczną VII Paradę Orkiestr Dętych, która odbyła się w niedzielę 26 czerwca. Tego
dnia na trzebnickim deptaku i w Rynku mieszkańcy naszej Gminy mieli okazję wziąć udział w niezwykłym widowisku muzyczno-tanecznym, jakie
przygotowały dla nich orkiestry wraz z zespołami
kolorowych mażoretek. Cała impreza odbyła się
pod patronatem burmistrza Gminy Trzebnica Maraka Długozimy.
Aleksandra Mac

Pomimo niepewnej pogody,
prawdziwi entuzjaści muzyki
w wykonaniu orkiestr dętych nie
zawiedli. W tym roku w Trzebnicy zaprezentowały się: Trzebnicka Orkiestra Dęta, której
towarzyszyły Trzebnickie Mażo-

retki Aida, Orkiestra Dętą Miasta
Leszna wraz z formacją mażoretek oraz Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Baczkowa. Niestety z przyczyn losowych nie mogła dojechać
Sompoleńska Orkiestra Dęta.
Tradycyjnie już parada rozpoczęła się uroczystym przemar-

szem z deptaka wprost do serca
naszego miasta. Po wkroczeniu
na Rynek - na przywitanie wszystkie orkiestry pod dyrygenturą Tomasza Świńczyka wspólnie zagrały hymn Trzebnicy.
Następnie każdy zespół zaprezentował bogaty repertuar muzyczny
grając nie tylko klasyczne marsze,
ale także muzykę rozrywkową.
W trakcie imprezy swoje znakomite umiejętności pokazały mażoretki, które co rusz pojawiały
się w nowych, różnobarwnych
strojach. Znów mogliśmy się przekonać, jak wielką moc ma muzyka orkiestr dętych. Te niezwykłe
brzmienia sprawiły, że w tak
pochmurne, niedzielne popołudnie na moment wyszło słońce.
Doskonale bawiła się zgromadzona publiczność, która klaskała w rytm muzyki. Widać było,
że sprawia im to wielką radość,
a i sami muzycy mieli z tego

▶

Na przywitanie wszystkie orkiestry wspólnie zagrały hymn Trzebnicy.

▶

Najmłodszy skład trzebnickich mażoretek AIDA.

▶

uciechę. Ogromne brawa otrzymały zespoły mażoretek, które
wykonały skomplikowane układy taneczne, tym samym skradając serca widowni. Wszystkich
uczestników imprezy przywitał
burmistrz Marek Długozima: Jest mi niezmiernie miło, że takie
unikatowe na skalę naszego powiatu wydarzenie każdego roku
odbywa się w Trzebnicy i potrafi zgromadzić tak liczną rzeszę
mieszkańców naszej gminy. Po raz
kolejny mamy okazję wysłuchać
tej oryginalnej muzyki oraz obejrzeć występy wspaniałych mażoretek. Cieszy mnie również fakt,
że mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach organizowanych
przez Gminę Trzebnica. Następnie pokrótce przedstawił program imprez, jakie będą miały
miejsce w czasie nadchodzących
wakacji. Zachęcił wszystkich do
szczegółowego zapoznania się
z zaplanowanymi wydarzenia-

mi i wzięcia w nich udziału. Na
zakończenie burmistrz podziękował wszystkim formacjom
oraz mieszkańcom za przybycie i wspólnie spędzony czas.
Jedna z mieszkanek Trzebnicy podsumowała tegoroczną paradę tymi słowami: - Uwielbiam
orkiestrę dętą. Każdego roku
przychodzę na Rynek trzebnicki, aby posłuchać ich wyjątkowej
muzyki i podziwiać przepiękne
mażoretki, które im towarzyszą.
Poza tym widzę, że z roku na
rok poziom organizacyjny imprezy jest coraz wyższy i mam
nadzieję, że tak już pozostanie.
Myślę również, że Trzebnica jest
na tyle dobrze funkcjonującym
miastem, mogłaby podjąć się
organizacji np. Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych,
a wtedy mielibyśmy okazję zobaczyć jeszcze więcej tego typu
zespołów - dodała na koniec.

Od lat Trzebnicka Orkiestra Dęta bierze udział w uroczystościach patriotycznych,
religijnych i kulturalnych organizowanych przez Gminę Trzebnica.
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▶

W tym roku zaszczyciła nas swoją obecnością Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa.

▶

Burmistrz i trzebnickie mażoretki.

▶

Niezwykłe układy choreograficzne zachwyciły publiczność.

▶

Orkiestra Dęta Miasta Leszno.

▶

Trzebnicka Orkiestra Dęta.

▶

Burmistrz Marek Długozima podziękował wszystkim orkiestrom za wspaniałe widowisko muzyczno-taneczne oraz mieszkańcom za przybycie i wspólnie spędzony
czas.

▶

Ogromne brawa otrzymały zespoły mażoretek, które wykonały skomplikowane
układy taneczne, i tym samym skradły serca widowni.

▶

Doskonale bawiła się zgromadzona publiczność, która klaskała w rytm muzyki.
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Wakacje na półmetku!
Wakacje w Gminie Trzebnica pod nazwą „W ogrodzie
sztuki”częściowo za nami, ale to nie koniec atrakcji
przygotowanych dla najmłodszych jej mieszkańców.
Czekają nas jeszcze warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne i malarstwa, a także „Czytanie na dywanie”
oraz wiele imprez sportowych. Odwiedzimy również
kolejne świetlice wiejskie. Tymczasem przypomnijmy
sobie, co działo się w lipcu...
Patrycja Król

Kreatywne drzewa
11, 13 i 15 lipca w pracowniach
Gminnego Centrum Kultury odbywały się warsztaty kreatywne
pod hasłem „Drzewa dosłownie
i w przenośni”. Na pierwszym spotkaniu młodsza grupa tworzyła
słodkie łasuchowe drzewka, a starsza – abstrakcyjne drzewka szczęścia z drutu, guzików i kamieni.
Kolejne spotkanie zaowocowało
wspaniałymi drzewami genealogicznymi pochodzącymi z materiałów z obróbki drewna. Na ostatnich
zajęciach dzieci szykowały własne
sposoby na nudę tworząc podróżne
zestawy gier „kółko i krzyżyk” na
kamyczkach, a także pszczółki i biedronki, w które można grać dzięki woreczkowi z naszytą planszą.
Zajęciom towarzyszyła wspaniała
atmosfera. Kreatywna zabawa z tematyką drzew znakomicie wplotła
się w motyw przewodni tegorocznych Wakacji w Gminie Trzebnica – „W ogrodzie sztuki”. Twórcza
praca sprawiła dzieciom mnóstwo
radości.

▶

Ogród dźwięków
Uczestnicy pierwszych warsztatów
muzycznych zgłębiali tajniki swojego głosu i prawidłowego oddechu.
Dzięki kilku ćwiczeniom i mini
-konkursom z piórkami i balonami
poznali zależność między oddechem a nośnością głosu. Na koniec
zajęć wszyscy oddali się wspólnej
pasji, jaką jest śpiew, a na warsztat wzięli uwielbianą przez dzieci
„Kaczkę dziwaczkę”. Na następnych
lekcjach dzieci poznały rzadko spotykany instrument, jakim jest gong.
Posiadaczka tego instrumentu,
Joanna Celmer, przedstawiła krótko historię gongu, opowiedziała
o jego konstrukcji. Natępnie wszyscy uczestnicy wykonali własne
atrapy gongu wykorzystując do tego
przedmioty domowego użytku,
których brzmienie imitowało jego
dźwięk. Ostatnie warsztaty były
spotkaniem z prawdziwym bluesmanem, Tadeuszem Boguckim.
Dzieci mogły spróbować swoich sił
na gitarze elektrycznej, a na koniec
wspólnie napisały dwie piosenki: „Wakacyjny blues” i „W moim
ogródeczku”.

Zainspirowani twórczością Pablo
Picasso...
Na warsztatach malarstwa dzieci
zainspirowane dziełami hiszpańskiego artysty – Pabla Picassa - tworzyły prace, które są artystyczną
wypowiedzią przeciwko obecnemu
terroryzmowi na świecie. Podczas
spotkań w pracowni malarstwa
i w przestrzeni galerii, dzieci i młodzież zapoznały się z twórczością
hiszpańskiego artysty, który w 1948
roku odwiedził Wrocław. Podczas
Międzynarodowego Kongresu Intelektualistów zdecydowanie opowiedział się za pokojem, rysując
w obecnej Hali Stulecia jego symbol
- słynną gołębicę z gałązką oliwną. Zainspirowane odwagą artysty
dzieci stworzyły wielkoformatowe
prace, które są afirmacją pokoju
i życia. Kolejne warsztaty malarstwa
już wkrótce!
...i uczeniem się języków
Poza wymienionymi warsztatami
dzieci mogły wziąć udział w lekcjach
języka angielskiego, które odbywały
się w poniedziałki i środy. Na każdych zajęciach poruszane były inne
ciekawe tematy. Zajęcia prowadzono z naciskiem na mówienie, stąd
bogactwo różnych zabaw, rymowanek i piosenek. Był też pokaz mody
i zabawa w sklep z prawdziwymi
owocami. Taka kreatywna zabawa
bardzo sprzyja nauce obcego języka.
Co słychać w bibliotece?
W bibliotece wakacje upływają pod
znakiem sztuki. Na zajęciach dzieci
dowiedziały się co to takiego, poznając dzieła słynnych malarzy, rzeź-

▶

Malarstwo inspirowane twórczością Picasso.
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Naturhouse Trzebnica - Zdrowe i nowoczesne
odchudzanie pod okiem specjalisty.
Problem otyłości staje się jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Jemy w pośpiechu, co nam
wpadnie w rękę, nie zważamy na ilość kalorii i zestawienie naszych posiłków. I nagle przychodzi czas, gdy
spoglądamy w lustro, stajemy na wagę i... kłopot.
Gdy problem się pojawi, staramy się ograniczyć
wielkość posiłków, stosujemy kolejne diety cud. Ale
cudów nie ma, co zatem?

K
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▶

Spotkanie z bluesmanem i gitarą.

▶

Wspólne malowanie wielkiego dzieła.

biarzy i architektów. Pierwsze spotkanie zaowocowało stworzeniem
jednego wielkoformatowego obrazu, a także artystycznych czapeczek
i wąsów. Na kolejnym spotkaniu
dzieci poznawały wielkie dzieła
architektury: wieżę Eiffla w Paryżu, Koloseum w Rzymie, Partenon
w Atenach oraz egipskie piramidy.
Po dawce wiedzy przyszedł czas na
zabawę z wielkimi klockami – każ-

dy zamienił się w konstruktora lub
architekta! Jedną z wakacyjnych
propozycji Biblioteki jest również
akcja „Czytanie na dywanie”, która
jeszcze przez cały sierpień będzie
prowadzono w każdą środę od
11.00 do 13.00 na placu przed Ratuszem. Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat!

Kreatywne drzewa pojawiły się na parkingu obok GCKiS.
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Najlepiej powierzyć swoje zdrowie specjaliście

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Trzebnicy

Pomoc w skutecznym zdrowym odchudzaniu znajdziemy w poradniach dietetycznych i różnego rodzaju
prywatnych gabinetach. Szukając jednak kompleksowej pomocy, warto skierować kroki do specjalistycznego centrum dietetycznego. Takim centrum jest niewątpliwie będąca liderem w zagadnieniach zdrowego
żywienia i dietetyki, międzynarodowa sieć gabinetów
Naturhouse, oferującą autorską dietę odchudzającą oraz regularne wsparcie specjalistów i firmowych
suplementów. Nie wszyscy wiedzą, że salon tej sieci
rozpoczyna swoja działalność w naszym regionie. Na
bezpłatne konsultacje dietetyczne zaprasza punkt
w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a.

ul. Milicka 5a tel. 663 158 115

Zachęcamy do skorzystania z darmowej konsultacji
dietetycznej wraz z badaniami antropometrycznymi
oraz pomiarem tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej. Wystarczy umówić się telefonicznie lub zostawić
swoje dane kontaktowe wchodząc na stronę: www.
zaproszenie.naturhouse-polska.com.

Godziny otwarcia:
Pon., Śr.: 11:00 - 19:00 Wt., Czw. : 8:00 - 16:00
Piątek : 9:30 – 16:00 Sobota: 9:00- 14:00
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Wakacje w sołectwach gminy Trzebnica
atrzyku, który nosił tytuł „Dzień
chwały” autorstwa Wiesławy
Kucięby. Po części plastycznej
przyszła kolej na przerwę i słodki
poczęstunek. Posileni uczestnicy
warsztatów nabrali jeszcze wiecej
chęci do kolejnych artystycznych
wyzwań, a takim niewątpliwie był
warzywny teatrzyk. Dzieci miały
za zadanie wcielić się w rolę małego, zielonego pomidorka narzekającego na to, że jest niedojrzały.
W przedstawieniu brały udział
również inne warzywa, babcia
i narrator. Nie lada wyzwaniem
było zaprezentowanie przedstawienia bez wcześniejszych prób.
Już po pierwszych słowach młodzi aktorzy ośmieleni pozytywną
reakcją publiczności przełamali
tremę i dali z siebie wszystko.
Na koniec zajęć powstał pamiątkowy plakat, na którym każdy
zostawił swój ślad w postaci podpisu lub rysunku. Na miłe pożegnanie dzieci dostały książeczki
W. Kucięby pt. „Ja, krasnoludek,
oświadczam” oraz notesiki.

„W ogrodzie sztuki” – taki jest motyw przewodni tegorocznych wakacji w Gminie Trzebnica. Projekt realizowany
jest także w świetlicach wiejskich. W lipcu odwiedziliśmy Brzezie, Księginice (również Kobylice i Jaszyce) oraz
Małuszyn (razem z Nowym Dworem), zaś na sierpień zaplanowane są zajęcia w Świątnikach, Marcinowie (razem
z Rzepotowicami), Kuźniczysku, Biedaszkowie Wielkim
(z Janiszowem), Ujeźdźcu Małym z Biedaszkowem Małym
i w Węgrzynowie. Pierwszy miesiąc wakacji już za nami.

Patrycja Król
Katarzyna Fritsch

Dotychczas we wszystkich miejscowościach, w ktorych prowadzono warsztaty frekwencja dopisała. Dzieci bardzo chętnie brały
udział w proponowanych zabawach i zajęciach. Nie straszny był
im nawet deszcz. Najpierw przeprowadzone były zabawy integracyjne, podczas których dzieci
lepiej poznały się ze sobą i z pracownikami Gminnego Centrum

Kultury i Sportu. Następnie
przeprowadzona została prelekcja na temat ważnej roli owoców
i warzyw w diecie. Dzieci mogły
skosztować owoców i warzyw zarówno z własnego ogródka, jak
i tych egzotycznych. Największym odkryciem był smak melona, mango, awokado i granatu.
Zgodnie z obietnicą instruktorów
na uczestników czekała kreatywna niespodzianka. Dzieci musiały wykazać się pomysłowością
i stworzyć własne kukiełki do te-

▶

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Księginicach.

▶

Dzieci z Małuszyna przygotowują warzywny teatrzyk.
R
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▶
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OKOLICZNOŚCIOWE
ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica
przy obwodnicy

71 387 02 01

tel.
www.zajazdpodlwem.pl

Wspólne tworzenie plakatu w Brzeziu.

▶

Dzieci z Brzezia czekają na swoje upominki.

▶

Księginice - w trakcie kolorowego przedstawienia.

Wśród publiczności był także sołtys Małuszyna Stanisław Krawiec.

IMPREZY
w kameralnej atmosferze

▶

od 1995 roku
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W hiszpańskich rytmach
Muzyczna podróż po Europie - to możliwe, ale tylko
w Trzebnicy. Tym razem na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy na scenie między Trzebnickimi Stawami
wystąpił kwart smyczkowy „Quatuor Europa”, w którego skład wchodzą znakomici muzycy, soliści najważniejszych orkiestr europejskich oraz pasjonaci muzyki
kameralnej z Orkiestry Symfonicznej Nawarry.
W letnie niedzielne popołudnie
17 lipca w plenerze odbyło się niezwykłe spotkanie z kulturą Hiszpanii. Na Trzebnickich Stawach
artystów przywitał i tym samym zainicjował tegoroczny cykl Muzycznych Podróży po Europie, gospodarz wydarzenia burmistrz Marek
Długozima.
- Przypomnę, że już w ubiegłym
roku podjąłem decyzję o zorganizowaniu dla mieszkańców cyklu
Muzycznych Podróży po Europie
w tym niezwykłym miejscu jakim
są Stawy Trzebnickie. Na moje zaproszenie, specjalnie dla Państwa
wystąpił m.in. zespół JRM - Jig Reel
Maniacs, wykonujący muzykę irlandzką. Następnie do Włoch przeniósł nas Maurizio Nicolini, prezentując włoskie przeboje, a trzebnicki
zespół Stringi Band, który zagrał
znane i lubiane polskie przeboje,
zabrał wszystkich w muzyczną podróż po kraju. Swoją obecnością na
koncertach udowadniacie Państwo,
że był to trafiony pomysł– powiedział burmistrz Marek Długozima. - Cieszę się, że tym razem moje
zaproszenie przyjęli tak znakomici artyści grający na europejskich
i światowych scenach.  
Program artystyczny rozpoczął
się od koncertu kwartetu smyczkowego „Quatuor Europa”, w którego
skład wchodzą znakomici muzycy.
Każdy z nich reprezentuje inny kraj
pochodzenia, ale łączy ich obecnie
miejsce zamieszkania, w północnych prowincjach Hiszpanii (Nawarra, la Roja y Gipuzcoa).
Podczas koncertu artyści wykonali utwory poświęcone Miguelowi
Cervantesowi, w związku z 400-leciem śmierci pisarza. Publiczność
mogła usłyszeć również klasyczne
utwory, które kojarzą się ze słoneczną Hiszpanią, m.in. Fandango czy
Amparito la Roca.
Uzupełnieniem muzycznej uczty

była degustacja hiszpańskiego wina,
podczas której licznie zgromadzona
publiczność zapoznała się obyczajem spożywania trunku oraz dowiedziała się, jak go oceniać i smakować.
Ten wyjątkowy wieczór zakończył się prelekcją połączoną z pokazem multimedialnym o historii
i tradycjach Hiszpanii. Wygłosiła
ją Anna Radomska, doradca do
spraw kultury w Konsulacie Honorowym RP w Pampelunie, stolicy prowincji Nawarra w północnej Hiszpanii, a jednocześnie II
skrzypce Kwartetu.
- W Hiszpanii mieszkam od 25
lat, ale cały czas czuję się związana z Polską, w której często występuję i jest mi niezmiernie miło,
że mogłam wraz z przyjaciółmi
gościć w tym niezwykłym miejscu z muzyczną podróżą – powiedziała skrzypaczka. - Mam
nadzieję na następne spotkanie
w niedalekiej przyszłości – dodała na zakończenie.
"Quatuor Europa" uczestniczył
już w wielu konkursach muzyki kameralnej, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występował na scenach
najważniejszych sal koncertowych
Europy, Azji i Ameryki. Oprócz
działalności koncertowej wszyscy
muzycy są pedagogami współpracującymi z najważniejszymi centrami edukacji muzycznej w Hiszpanii
i w Polsce oraz prowadzącymi letnie
kursy mistrzowskie dla wybitnie
uzdolnionej młodzieży. Od 2009
roku regularnie odbywają muzyczne podróże do Polski.
- Kolejna Muzyczna Podróż po
Europie odbędzie się już niebawem.
Jak wiadomo w Trzebnicy otwarto nową restaurację Česká Beseda,
serwującą pyszne czeskie dania, dlatego uważam, że warto tym razem
będzie się udać w Muzyczną Podróż
do Czech – powiedzia burmistrz

▶

Burmistrz Marek Długozima powitał przybyłych gości i zaprosił w muzyczną podróż do Hiszpanii.
Na scenie wystąpił zespół Quatour Europa.

▶

Trzebniczanie licznie przybyli na pierwszy w tym roku koncert na świeżym powietrzu.

▶

Uzupełnieniem muzycznej uczty była degustacja hiszpańskiego wina z prowincji Nawarra w północnej Hiszpanii.

▶

Dzieci z wielkim zaciekawieniem przyglądały się jak animator tworzy dla nich dmuchane zwierzątka czy szabelki.

Księginice witają wakacje!
Pod hasłem „Witamy Wakacje” 25 czerwca w Księginicach odbyła się impreza dla dzieci zorganizowana przez
sołtys wsi i jednocześnie radną Rady Miejskiej Marię
Ciepluch, Radę Sołecką oraz prężnie działające Koło Gospodyń. Animacje i zabawy zapewnił najmłodszym doświadczony zespół z Milicza Ubaw Ponad Pachy.
Wśród zabaw i animacji dla
dzieci znalazły się m.in. strzelanie z łuku do tarczy, próby trafienia w tarczę rzutkami, rzucanie
do kosza woreczkami a później
jak najdalej wielką kostką do
gry, skakanie na skakance, próby
strzelenia gola do bramki wielkości króliczej nory, a także przezabawne wyścigi w potrójnych
portkach. Dla wszystkich zostały
wyczarowane rękami animatora dmuchane pieski i szabelki,
którymi stoczono prawdziwe pojedynki. Poza tym dzieci próbo-

wały swoich sił na skoczku pogo
i szczudłach z kubków.
W przerwach znalazł się czas
na uciechy podniebienia – ciasteczka, napoje, cukierki, lody,
a dla głodnych grillowane kiełbaski. Ubaw Po Pachy rozpieszczał
watą cukrową i świeżym popcornem. Dzieci mogły też kupić
kolorowe baloniki wypełnione
helem. Starsze dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni,
a młodsze z baseniku z kolorowymi piłeczkami. W tle grała
muzyka z dziecięcymi wersjami

znanych przebojów.
Wielką atrakcją okazało się
także puszczanie baniek mydlanych – starsi posługiwali się
sznurkami na kijach, żeby móc
wyczarować z nich ogromne

▶

Dużo radości i śmiechu wywołał wyścig w potrójnych portkach.

kształty, natomiast młodsze dzieci specjalnym przyrządem produkowały mrowie kolorowych
banieczek.
Zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych. Wyczerpa-

ne, ale szczęśliwe dzieci wróciły
do domów z nadzieją, że w przyszłym roku w równie przyjemny
sposób powitają wakacje.
				[mw]
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Kolarze KKS Trzebnica uczestnikami ultramaratonu
610 km jazdy non stop to wyzwanie, jakie podjęli kolarze KKS Trzebnica biorąc udział w Ultramaratonie Kolarskim Pierścienia Tysiąca Jezior 2016. Nasi szosowcy po raz
pierwszy podjęli próbę pokonania tak ogromnego dystansu
i od razu ich zmagania zakończyły się sukcesem. Z powiatu
trzebnickiego tylko kolarze z KKS Trzebnica dotarli do mety
i zdobyli aż trzy medale.

Sport

◀

Maraton rozpoczął się w sobotę
2 lipca i trwał przez cały weekend.
Kolarze wystartowali z Lubiomino, skąd mieli do pokonania ponad 600 km okrężną trasą, która
prowadziła wokół malowniczych
zakątków Warmii, Mazur i Podlasia. W wyścigu wzięło udział
134 uczestników, w tym tylko 10
kobiet, jednak nie wszystkim udało się dojechać do mety. Każdego
zawodnika obowiązywał limit
czasowy, który wynosił 40 godzin.
Gminę Trzebnica reprezentowało
trzech kolarzy: Roman Węglarski prezes KKS Trzebnica wraz z żoną
Barbarą i Zbigniew Kaczmarek.
Podczas zmagań nasi długodystansowcy musieli zmierzyć się nie tylko z długością trasy, z wymagającymi podjazdami czy zmęczeniem,
ale również ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Pierwszego
dnia kolarzom mocno we znaki
dał się ponad 30-stopniowy upał,
który w dzień następny zamienił
się w ulewny deszcz i spowodował duże ochłodzenie. To jednak
nie przeszkodziło zawodnikom

w ukończeniu maratonu. Spośród
trzebnickiej reprezentacji pierwszy
do mety dojechał Zbigniew Kaczmarek, osiągając czas 31. godzin,
nieco później dołączyli do niego
Barbara i Roman Węglarscy z czasem 35. godzin 30 minut. Wszyscy
uczestnicy, którzy pokonali całą
pętlę Pierścienia 1000 Jezior zostali zakwalifikowani do startu
w sierpniowym wyścigu Bałtyk-Bieszczady Tour jazdy non stop
1008 km. Trzebnicę będą reprezentować Barbara i Roman Węglarscy.
- To dla mnie wielkie osiągnięcie i ogromna satysfakcja! Zapisując się na zawody, nie myślałam,
że uda mi przejechać cały dystans.
Ostatnio niezbyt dużo poświęcałam czasu na treningi, dlatego
tym bardziej jestem szczęśliwa, że
przejechałam pierwszy w swoim
życiu ultramaraton kolarski - powiedziała Barbara Węglarska.
Warto dodać, że pani Barbara
zajęła czwarte miejsce spośród
wszystkich startujących kobiet.
- Udział w takim maratonie to
niesamowite przeżycie! Jeszcze kilka dni po starcie nie mogłem uwierzyć w to, że udało mi się dojechać
do mety, tym bardziej, że na trasie
było naprawdę trudno. Najpierw

upał, a potem deszcz i znaczny spadek temperatury - to wszystko sprawiło, że pojawiły się chwile słabości
i zwątpienia. Jednak postanowiłem
się nie poddawać i na ostatnich 50
km pojawiły się nowe siły, które
pozwoliły mi ukończyć wyścig powiedział Zbigniew Kaczmarek.
Cieszymy się z osiągnięć kolarzy
KKS Trzebnica i życzymy im dalszych sukcesów oraz wytrwałości
w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Tymczasem trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentację
w wyścigu Bałtyk-Bieszczady Tour.
[mac]

▶

Zbigniew Kaczmarek dojechał do mety jako pierwszy z Kolarskiego Klubu Sportowego Trzebnica.

▶

Kolarze z KKS Trzebnica pokonali trasę ultramaratonu o długości 610 km i zdobyli aż trzy medale.

▶

Występ trzebnickiej grupy Street Workout.

▶

Fluorescencyjne gadżety robiły wrażenie.

Fluo Party
na trzebnickiej wyspie
W sobotę 2 lipca mieszkańcy naszej gminy po raz pierwszy mogli
wspólnie bawić się na trzebnickiej wyspie na tanecznej imprezie
typu Fluo Party. Organizatorami tego niecodziennego wydarzenia była firma PB-Media oraz MW events przy wsparciu burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy.

Kultura

◀

Pomimo niepogody na rozpoczęcie lata w dyskotekowym klimacie
przybyło pół tysiąca mieszkańców
Trzebnicy i okolic. Uczestnikom
wręczono świecące gadżety, a na
życzenie każdy mógł pomalować
swoje ciało farbami fluorescencyjnymi, które w świetle UV i laserów
tworzyły kolorowy spektakl.
Kolejną atrakcją był występ utalentowanej trzebnickiej grupy
Street Workout oraz pokaz tańca z ogniem Fireshow. Wszyscy,
którzy przyszli na wyspę, aby potańczyć w rytmach muzyki klubowej z pewnością nie poczuli się
zawiedzeni. Fantastyczną zabawę
zapewnili: Dj Mokry, Dj Harded
oraz Dj Wilu, którzy doskonale
wiedzą, jak rozkręcić imprezę i zapełnić cały parkiet.
Wśród uczestników można było
zauważyć sporą różnicę wiekową,
co jednak nie stanowiło problemu we wspólnej zabawie. Impreza

zebrała mnóstwo pozytywnych
komentarzy: - Fluo Party na wyspie to naprawdę trafiony pomysł!
Doskonałe miejsce, świetna organizacja i energetyzująca muzyka. Czekam na kolejne tego typu
wydarzenie, może uda się na zakończenie wakacji - powiedziała
Marta jedna z uczestniczek imprezy.
Dzięki przeprowadzonej renowacji wyspa zyskała nowy wizerunek, przez co stała się kolejnym
atrakcyjnym miejscem do organizowania imprez, spotkań okolicznościowych i eventów.
Przypomnijmy. W ostatnim czasie
zmieniono podłoże, zwiększono
liczbę miejsc siedzących, zamontowano nową scenę oraz zmodernizowano zadaszenie. Ponadto
zamontowano dodatkowe oświetlenie. Burmistrz Marek Długozima zapowiedział także montaż
ekranów dźwiękoszczelnych, które wytłumią hałas niesiony przez
wodę w kierunku miasta.
				

[mac]

▶

Jedną z atrakcji Fluo Party był pokaz tańca
z ogniem.
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I n f or m ator

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

sierpień

KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00, soboty / 10:00-18:00

ARTKawiarnia – Miejsce dla Ciebie!
Codziennie 10:00 – 22:00 (w okresie wakacyjnym)

WYDARZENIA KULTURALNE:

9 – 16 sierpnia / Warsztaty jazzowe New York Masters – International Jazz
Workshops in Trzebnica

15 sierpnia / Koncert w ramach New York Masters / scena między stawami
15 sierpnia / Święto Wojska Polskiego / obchody patriotyczne
28 sierpnia / Festyn Parafialny Bartłomiejki / Plac Pielgrzymkowy
WAKACJE „W ogrodach sztuki”:
Zajęcia wakacyjne w mieście: wg programu / więcej na plakatach i stronach internetowych w gminnych sołectwach: 9 sierpnia – Świątniki / 10
sierpnia – Marcinowo / 11 sierpnia – Kuźniczysko / 16 sierpnia – Biedaszków Wielki / 17 sierpnia – Ujeździec Mały / 18 sierpnia – Węgrzynów
3 września / Dożynki Gminne / Cerekwica /park przy świetlicy
3 września / Narodowe Czytanie / Rynek Trzebnicki
17 – 18 września / Trzebnickie Święto Sadów / Plac Pielgrzymkowy

KINO POLONIA 3D

KONTAKT I GODZINY PRACY, GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 12 43, 71 312 09 47

Kasy Kina / piątek – wtorek / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu
CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki / więcej na stronie
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl
każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
każdy wtorek / 10:00 / Wakacyjne Kino Juniora / wstęp wolny
każda środa / 10:00/ Seans dla grup zorganizowanych / wcześniejsze

Warsztaty z podróżnikiem
We wtorek 5 lipca w ArtKawiarni przy Gminnym Centrum Kultury odbyło się wakacyjne spotkanie dla dzieci
ze świetlic środowiskowych o charakterze profilaktyczo
-wychowawczym (m.in. z Boleścina, Kuźniczyska, Masłowa, Jaźwin Marcinowa, Biedaszkowa, Rzepotowic) - finansowane z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemu Uzależnień.
W ramach tego spotkania dzieci oraz ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „Droga do domu”,
które poprowadził wybitny pedagog i niezwykły podróżnik ze
Szczecina Mariusz Kurc. Program
skierowany do dzieci i młodzieży
na tle barwnych przygód propaguje idee zdrowego stylu życia oraz
przestrzega przed zagrożeniami,
jakie niosą wszelkiego rodzaju
używki. Głównym przesłaniem
programu jest to, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić
młodego człowieka do sięgania po
używki. Podczas warsztatów został wyświetlony film biograficzny
i podróżniczy, którym bohater posłużył się, aby przedstawić historię
swojego niezbyt łatwego życia.
Lekarstwem na trudne dzieciństwo i dorastanie okazały się dla
niego podróże. Na chwilę udało
panu Mariuszowi zabrać dzieci
w podróż po takich krajach jak
Kirgistan, Laos, Kongo, Maureta-

nia, Indie czy Kenia. Opowiadając
o przygodach, jakie go spotkały
chciał pokazać, że pomimo trudnych sytuacji w życiu nie należy
rezygnować ze swoich marzeń
a tym bardziej sięgać po środki
zastępcze w postaci używek. Po
spotkaniu z podróżnikiem dzieci
otrzymały słodki poczęstunek,
a następnie uczestniczyły w projekcji filmu animowanego. Na zakończenie wszyscy podopieczni
dostali pamiątkowy breloczek.
Warto nadmienić, że w sierpniu planowane jest kolejne spotkanie dla podopiecznych świetlic
objętych działaniami programu.
Podopieczni Gminnego Programu
Profilaktyki uczestniczą w zajęciach profilaktycznych przez cały
rok, a w okresie wakacji korzystają również z wyjazdów na kolonie czy półkolonie organizowane przez ZHP, Caritas, świetlicę
„Maciejki” oraz opiekunów świetlic.
				
[mac]

zgłoszenie / bilet 10zł

18 sierpnia / 11:00 / Darmowy seans dla dzieci
tanie poniedziałki / w każdy poniedziałek wakacyjny bilety na seanse
po 10 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny)

Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica
DKF / przerwa wakacyjna

okienko
z wierszem

W naszym cyklu „Okienko z wierszem” tym razem
utwór Julianny Michorczyk,
uczestniczki
trzebnickich
Warsztatów literackich. P.
Julianna pisze głównie wiersze dla dzieci, ale nie stroni
od „dorosłej” liryki oraz od
utworów o charakterze społecznym. Jest autorką trzech
tomików wierszy dla dzieci
i jednego zbiorku poświęconego Trzebnicy.
JULIANNA MICHORCZYK

Świt

Zacisnął
źrenice świata,
nie chciał niczego widzieć
i słyszeć…
dzieci płaczących,
umierających z głodu…
tłumu
płynącego bezmyślnie, na
oślep
potykającego się
o własne słowa i myśli…
Ziemi,
której wydrą
kolejne, zielone serce…
Rubryka redagowana przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię
Musz. Osoby zainteresowane publikacją wierszy zapraszamy od
września na Warsztaty literackie
do Gminnego Centrum Kultury.

WYSTAWY

29 kwietnia – 31 sierpnia / Jazz na płótnie / wystawa malarstwa Krzysztofa Hejmeja / Galeria w Sali Mułki i Galeria Parter

15 czerwca – 30 sierpnia / Mały artysta / malarstwo / prace dzieci z Pracowni Malarstwa / Galeria Parter

15 czerwca – 30 sierpnia / Winyl 2 / fotografia artystyczna / Kasia Koćma
wraz z sekcją fotograficzną / Galeria Klatka

8 sierpnia – 10 września / Twarze Etiopii / fotografia z podróży po Afryce
/ Bolesław Grabowski

SPORT

KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00, sobota / 13:00-19:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy ligowych
Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka w okresie wakacyjnym
poniedziałek - piatek / 11:00-21:30, sobota – niedziela / 13:00-20:00

Kort na terenie Kompleksu Boisk Orlik
oraz Kort Tenisowy przy Stadionie Miejskim Fair Play Arena
Czynne: pon–pt 9:00-20:00, sob–ndz 13:00-20:00
(rezerwacja u Animatora na Orliku lub w Hali Sportowej pod nr tel: 71/3121171)
W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież szkolna korzystają z boiska nieodpłatnie za okazaniem legitymacji.

WAKACJE na sportowo:
2 sierpnia / 10:00 / Piłkarski Turniej Gimnazjalistów / Stadion Miejski
4 sierpnia / 11:00 / Zawody samochodów sterowanych radiowo / Stadion Miejski
5 sierpnia / 11:00 / Nauka samoobrony dla dzieci i młodzieży Judo i Aikido / Wyspa
5 sierpnia / 18:30 / Fitnessowe piątki / Stawy trzebnickie
8 – 12 sierpnia / 10:00 / Wakacyjna szkółka tenisa ziemnego dla dzieci / kort
przy Orliku / ZAPISY

17 sierpnia / 11:00 / Turniej tenisa stołowego / hala sportowa
18 sierpnia / 11:00 / Gry i zabawy z muzyką / Boisko Orlik
19 sierpnia / 11:00 / Harcerski bieg patrolowy / las bukowy / zbiórka przy stawach
UWAGA! W razie niepogody zmiana miejsca imprezy / informacje na stronach
internetowych

BIBLIOTEKA

KONTAKT I GODZINY PRACY: Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek / 10:00 – 17:00, wtorek / 9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne,
czwartek / 11:00 – 18:00, piątek / 9:00 – 16:00, każda środa / 11:00 – 13:00 / Czytanie na dywanie / dzieci w wieku 3-6 lat/Plac przed Ratuszem, Rynek

„AKCJA AKTYWIZACJA YEI”
REKRUTACJA Rozpoczęta

Z początkiem lipca Ochotniczy Hufiec Pracy w Trzebnicy rozpoczął nabór uczestników do projektu unijnego „Akcja Aktywizacja - YEI”, w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.
Jeśli masz 16-17 lat, wykształcenie gimnazjalne, nie uczestniczysz w żadnej formie kształcenia/
szkolenia, nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia lub posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe – zgłoś się, to Ciebie szukamy! W ramach projektu zapewniamy przygotowanie do wejścia na
rynek pracy oraz zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie. Możesz liczyć na udział w:
- Kwalifikacyjnych kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym dla każdego uczestnika
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
- Wsparcie psychologiczne
- Kursie o standardzie ECDL
- Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
Dodatkowo zapewniamy wsparcie socjalne w postaci wyżywienia oraz zwracamy koszty dojazdów
na zajęcia.
Projekt „Akcja aktywizacja – YEI" jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych.
Więcej informacji na stronie http://www.dolnoslaska.ohp.pl/
Grupa IB będzie prowadzona w HP Trzebnica,
tel. 71 312-17-03, osoba do kontaktu: Agnieszka Januszowska.
ZAPRASZAMY HP 1-48 mieści się w:PZS nr 2 w Trzebnicy ul. Żeromskiego 25
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Wkręć się na sportowo
Pierwsze tygodnie wakacji już za nami. Przez cały lipiec
zarówno dzieci, jak i dorośli z Gminy Trzebnica uczestniczyli w specjalnie zorganizowanym dla nich wakacyjnym
projekcie sportowym. Od początku wakacji można było
skorzystać z licznych ciekawych zajęć i warsztatów, które poprowadzono na różnych obiektach naszego miasta.
Jedną z przygotowanych propozycji dla dzieci i młodzieży była
nauka samoobrony i judo prowadzona przez 6-krotnego Mistrza
Polski Judo Macieja Kostrzewę.
Dzieci mogły nauczyć się wielu
chwytów judo i poprawić swoją
sprawność i kondycję fizyczną. Na
drugą odsłonę tych zajęć zapraszamy 5 sierpnia na trzebnicką wyspę
o godz. 11.00.
Na terenie Kompleksu Boisk Orlik odpoczywający w mieście mogli
skorzystać z Mega Gier Plenerowych, które stają się coraz bardziej
popularne. Można było zagrać
m.in. w szachy, domino oraz bierki.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Nie zabrakło również adrenaliny związanej z wyścigami, bowiem
20 lipca na boisku wielofunkcyjnym Orlika odbyły się wakacyjne
zawody samochodów sterowanych
radiowo. Młodzi kierowcy poko-

▶

nywali specjalnie zbudowany tor
przeszkód niejednokrotnie z zawrotną prędkością. Nie zabrakło
emocji i świetnej zabawy.
Inną propozycją sportowych
spotkań był projekt o nazwie Fitnessowe Piątki, który w ubiegłym
roku Gmina Trzebnica zorganizowała po raz pierwszy. W związku
z dużym zainteresowaniem mieszkańców ćwiczeniami na świeżym
powietrzu postanowiono kontynuować projekt podczas tegorocznych wakacji. Wszystkie zajęcia
prowadziła Klaudia Pilarczyk, doświadczona instruktorka z Akademii Fitness ProActive. Co piątek
wszystkie uczestniczki z uśmiechem na twarzy wyciskały siódme
poty, a towarzyszyło im przy tym
dużo pozytywnej energii. Uczestniczki w różnym wieku wraz z liczną grupą dzieci spalały kalorie na
nowo wyremontowanej Wyspie,
Kociej Gór czy w pięknej przestrze-

ni Gminnej Szkoły Muzycznej. Na
najwytrwalsze panie biorące udział
we wszystkich spotkaniach czekają ciekawe upominki ufundowane
przez sponsorów: Akademię ProActive, Lodziarnię Malaga, Delikatesy Premium, Pracownię Fryzjerską PassioN, Grotę Solną, Salon
Urody Monaliza, Pizzerię Palermo,
Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój oraz upominki z Art Kawiarni i Kina Polonia. Wszystkim
sponsorom bardzo dziękujemy za
włączenie się do akcjii i ufundowanie nagród, które zostaną rozlosowane wśród tegorocznych uczestniczek.
W okresie wakacyjnym Hala
Sportowa przy ul. Kościelnej 9
jest dostępna dla dzieci i młodzieży w godz. 9.00-14.00> UWAGA:
dzieci do lat 7 mogą wejść wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów. Na hali można pograć
w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa
stołowego.
Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia wakacyjne,
w których znajdą się m.in. gry
i zabawy z muzyką, turniej tenisa
stołowego, piłkarski turniej gimnazjalistów, harcerski bieg patrolowy
oraz szkółka tenisa ziemnego na
terenie Kompleksu Boisk Orlik.
Szczegółowa rozpiska zamieszczona na plakatach. Dołączcie do
Wkręconych w sport!

Na zdjęciu trener judo Maciej Kostrzewa oraz uczestnicy warsztatów nauki samoobrony dla dzieci i młodzieży.

▶

▶

Na terenie Kompleksu Boisk Orlik dzieci mogły skorzystać z Mega
Gier Plenerowych tj. szachy, bierki czy domino.

▶

Uczestniczki Fitnessowych Piątków wspólnie ćwiczyły na świeżym powietrzu - ostatnio na Kociej Górze.

Na boisku wielofunkcyjnym Orlika odbyły się wakacyjne zawody samochodów sterowanych radiowo.

Biblioteka na wakacjach
Podczas pierwszego miesiąca wakacji w gminnej bibliotece odbywały się zajęcia edukacyjno-plastyczne z cyklu „W ogrodzie
sztuki”, na których dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat malarstwa, architektury i rzeźby. Wzorując
się na wspaniałych dziełach znanych artystów dzieci tworzyły
własne prace. Już na pierwszym spotkaniu uczestnicy, dzięki
obrazom Claude Moneta, przenieśli się w świat wrażeń estetycznych i wspólnie na wielkim arkuszu papieru namalowali
wspaniałą impresjonistyczną łąkę pełną kwiatów.
Kwiaty pojawiły się również na
kolejnych zajęciach - tym razem za
sprawą Vincenta van Gogha, twórcy
słynnych Słoneczników. Ich złotożółta barwa zachęciła małych artystów do namalowania wyjątkowych
bukietów. W trakcie spotkań zorganizowany został konkurs plastyczny
„Mona Lisa na wakacjach”. Julia
Tomczyk wysłała Mona Lisę w długą podróż czerwonym pociągiem,
Wiktoria Śródka zabrała muzę Leonardo da Vinci nad morze, a Emilia Sobczak namalowała „Damę
z tajemniczym uśmiechem” odpoczywającą na huśtawce. To właśnie
ich prace zostały nagrodzone.
Abstrakcyjne dzieła sztuki
„Kuby Rozchlapywacza” (Jackson
Pollock) pojawiły się na ostatnich
zajęciach i zainspirowały uczestników do wspaniałej zabawy, a mianowicie malowania szklanymi kulecz-

kami. Tego dnia odbyło się wielkie
podsumowanie naszej wspólnej
wakacyjnej zabawy. Na dzieci czekały zagadki ukryte w kolorowych
balonach. Za każdą poprawną odpowiedź przewidziana była nagroda
w postaci książeczki. Letnie zajęcia
z cyklu „W ogrodzie sztuki” dzieci
opuszczały z uśmiechem na twarzy,
oryginalnymi pracami i nagrodami.
Dodatkowo w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych biblioteka zorganizowała cykl
spotkań „Czytanie na dywanie”.
W lipcu miały miesjce cztery spotkania, podczas których czytano
wybrane tytuły książek połączone
z zabawami edukacyjnymi. Zajęcia
będą kontynuowane także w każdą
środę sierpnia od 11.00 do 13.00 dla
dzieci w wieku od 3 do 6 lat/ Plac
przed Ratuszem/Ratusz/Rynek. Zapraszamy!

▶

Podczas zajęć edukacyjno-plastycznych dzieci tworzyły własne prace artystyczne.

▶

Wspólna zabawa i „Czytanie na dywanie” w ramach wakacyjnych zajęć z cyklu „ W ogrodzie sztuki”.
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Tańczyć by żyć
W Gminie Trzebnica ponad 20% mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym i głównie to do tej grupy skierowane są działania Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”. Promujemy zdrowy tryb życia,
wpływamy na rozwój intelektualny osób starszych i dbamy o ich sprawność
fizyczną. Chcemy rozwijać Akademię Zdrowia dla seniorów organizując wykłady oraz zajęcia praktyczne związane ze zrozumieniem własnych ograniczeń, ale
i wykorzystaniem swoich możliwości.
cha w listopadzie 2015 roku zapocztkowały teatr tańca współczesnego „Impresja”.
Współpracujemy z teatrem
„Dawka Energii”, choreografem
i instruktorem tańca - panią Wandą Radłowską. Taniec współczesny jest otwarty dla wszystkich,

▶
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Teatr tańca współczesnego „Impresja” przy SUTW „Tęcza” w trakcie próby w sali
Retro GCKiS.
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W ubiegłym roku burmistrz
Marek Długozima sfinansował
przyjazd na występ do Trzebnicy
teatru tańca współczesnego „Daw-
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Nagrody za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje: Dariusz Konferowicz
hasło: Dorsz po prowansalsku

ka Energii” z Wałbrzycha. Na widowni zasiadły dzieci, młodzież
i seniorzy. Występ bardzo wszystkim się podobał, dlatego powstała
decyzja Zarządu SUTW „Tęcza”
o utworzeniu takiego teatru.
Trzebniczanki wzorujc się na
energicznych paniach z Wałbrzy-

Szpital
Szpital
wojskowojskowywy

UL. PRUSICKA 12

Rozwiązanie z numeru 11 (97)

◀

Daleko

14 od alfy
14

TRZEBNICA

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby
MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru
w sklepie przy ul. Św. Jadwigi 6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)
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Niszczy
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żelazo
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nie narzuca techniki, lecz wykorzystuje indywidualne możliwości
każdej osoby. Taniec daje radość,
pomaga w wielu schorzeniach jak:
choroby Parkinsona, Alzheimera,
cukrzyca, choroby układu krążenia.
Tworzymy spektakle, które
będziemy pokazywać na scenie
i w przestrzeni publicznej tzw.
„inwazja przestrzeni”. Planujemy
warsztaty muzyczne przy użyciu
materiałów z recyklingu, wykorzystujące dźwięki pochodzące
z natury. Działania te mają za
zadanie przełamanie stereotypów
związanych z postrzeganiem tańca i jego roli w życiu społecznym
i dyskryminacją osób starszych.
Planujemy włączenie do działań
dzieci i młodzież, co pozwoli nam
na integrację międzypokoleniową. W ten sposób włączamy się do
nowego trendu w kulturze Polski
„Community Dance”, gdzie profe-

12

13

14

15

16

17

18

19

sjonalni tancerze, choreografowie
prowadzą zajęcia taneczne z amatorami w różnym wieku.
9 czerwca 2016, na zakończenie
roku akademickiego, odbył się pokaz rożnych form sztuki realizowanej w SUTW „Tęcza”. Odbył się
wernisaż malarski, swoje wiersze
czytali nasi poeci, śpiewał chór,
a teatr tańca współczesnego wystąpił w spektaklu „Przemiana”.
Osoby zainteresowane tańcem
współczesnym mogą jeszcze dołączyć do naszego zespołu. Dużą
część naszych prób zajmuje gimnastyka z elementami jogi, które
doskonale wpływają na sprawność
fizyczną.
Można się z nami kontaktować
podczas dyżurów SUTW „Tęcza”
w budynku Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy.
Halina Moroń-Gdowska
SUTW „Tęcza”

Warsztaty taneczne dają uczestnikom dużo radości i satysfakcji.
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GABINE T Y LEK ARS K IE
Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą
NDT -Bobath
- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607

398 582

PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny
gabinet chorób płuc
ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA
rejestracja:
tel. 505

686 165

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy ul.
A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka, ortodoncja 603 925 286
tel. 607636024 / 713870938

ORTODONTA
Leczenie wad zgryzu
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica
ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14.00 do 19.00

tel. 604 095 455

LOGOPEDA
KLINICZNY
• NEUROLOGOPEDA KLINICZNY
Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ
• PEDAGOG SPECJALNY
- SURDOPEDAGOG
• PEDAGOG
• MASAŻ SHANTALA
• TERAPIA WG S. MASSGUTOWEJ
tel.

504 234 127

mgr AGNIESZKA FRANIECZEK

PSYCHOLOG
mgr Joanna Płuska
• PSYCHOTERAPIA (problemy

w życiu osobistym, rodzinnym
i zawodowym związane z odczuwanym lękiem, smutkiem, złością,
poczuciem straty, itd.)
• terapia psychologiczna dla osób

z Zespołem Aspergera

• Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii - Szkolenia na

temat seksualności osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością dla placówek
i rodziców

tel. 883 964 804

Monachijska 
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

śr. i czw. w godz. 16 - 19

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

GINEKOLOG

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

gabinet ginekologiczny
ginekolog położnik
zakres: USG, cytologia,

tel.

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY

880 583

Dr nauk med.

Piotr Pastuszek
choroby uszu, nosa, gardła i krtani
badania videoendoskopowe
zabiegi operacyjne

TRZEBNICA

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Przychodnia Dermatologiczna

DERMED

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi
lek. med. Irena Dudek-Zaborowska

specjalista dermatolog-wenerolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26

(boczna ul. Polnej)
zakres działalności gabinetu:
• wizyty lekarskie na NFZ tel. 71 387 06 03
obowiązuje wcześniejsza rejestracja
pon. wt. czw. 8-13, środa 13-18.
• wizyty prywatne tel. 669 070 396
• prywatne zabiegi leczniczo-kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek
tel. 726 162 805

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

dr n. med.

Justyna Składnik
specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781

OKULISTA

Nowa Lokalizacja

• komputerowe badanie wzroku
• mierzenie ciśnienia aplanatem
• badanie dna oka
• dobór soczewek kontaktowych

optyk czynny:
dr przyjmuje:

pon. - pt. 10-18
soboty 10 - 14

rejestracja tel. 601 754 974

OKULISTA

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med.

APARATY SŁUCHOWE
profesjonalny dobór
bezpłatne badanie słuchu
raty, wypożyczenia
baterie, akcesoria

Trzebnica

ul. H. Pobożnego 13
(wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76

Gabinet czynny

Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47

czynny: pon. - pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

PSYCHOLOG

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

STOMATOLOG

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

LARYNGOLOG
praktyka laryngologiczna

71 387 27 78
605 175 050

tel.

pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

dr Anna Białek-Szymańska

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w Zakładzie Rehabilitacyjnym
wizyty domowe tel. 601 760 888

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

rejestracja

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b

Pracownia Techniki Dentystycznej

tel. 602

ul. Obornicka 41e

pełen zakres usług
stomatologicznych

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)

Rodzinna

Adrian Lenkcis

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. - pt. 8.30 - 16.30

dr n. med.

Stomatologia
Zofia Anna Bartłomiej

71 312 16 80

Gabinet Internistyczno
Kardiologiczny
Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Gabinet USG

pon. - śr. - pt. 16 - 19

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Arodent
Ekspresowa naprawa
protez zębowych

tel.

Godziny przyjęć gabinetu:

Łukaniec

607 817 491

po godz. 20-tej

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

STOMATOLOG
TRZEBNICA ul. Prusicka 1
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka
• zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej
godziny przyjęć:
pon. i pt. 14.00 - 20.00
wt. i śr. 9.00 - 15.00
Rejestracja w godz. przyjęć

Rejestracja telefoniczna

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

159 230

lek. dent. Judyta

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

513 128 911

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

REJESTRACJA telefoniczna

Janina Aleksandra Miturska

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

Jadwigi 25A

0 - 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

Anna Puchała

lek.

Trzebnica
ul. Św.

INTERNISTA
KARDIOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

NEUROLOG

DIAGNOZA

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Stomatolog
dr n. med

Marta Ziętek

• stomatologia zachowawcza

z endodoncją

• stomatologia estetyczna
• stomatologia dziecięca

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 19A

rejestracja telefoniczna

601 677 571
LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• Ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605 606 882
www.logopeda-trzebnica.pl
email: logopeda-trzebnica@wp.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
Mgr Magdalena Gworys

• Psychoterapia dorosłych i młodzieży:

kryzysy życiowe, nerwice, depresja, trudności w relacjach, przeżywanie trudnych
emocji: lęku, złości, dolegliwości zdrowotne,
które nie znajdują potwierdzenia w diagnozie medycznej, itp.
•Diagnoza psychologiczna: gotowość
szkolna, trudności w uczeniu się, intelekt,
rozwój psychomotoryczny, osobowość,
temperament.

tel. 733 166 795

rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

www.magdalenagworys.pl
Centrum Zdrowia EMVIT,
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

DERMATOLOG

TERAPEUTA MANUALNY

FIZJOTERAPEUTA

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°
dermatologii i wenerologii

mgr Paweł Stelmaszczyk

Jakub Durczak

fizjoterapia
osteopatia

terapia manualna / osteopatia
• Bóle pleców i stawów
• Bóle i zawroty głowy
• Korekcja wad postawy
• Rehabilitacja neurologiczna

pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) - trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie - wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa

poniedziałek 15:00-19:00

od 22 sierpnia nowy adres
ul. Kościuszki 10
Centrum Medyczne ZDRÓJ

tel. 696 115 821

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Centrum Medyczne

ProVita

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica
rejestracja tel. 503 195 870

tel. 502 483 949
www.jakubdurczak.pl

Emvit

Głowackiego 7
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APTEKI
dyżur nocny
przez cały 2016 rok
pełni apteka:

Panaceum
ul. Daszyńskiego 65
Trzebnica
Rehabilitacja
dzieci i niemowląt
mgr Dominika Ociepka
Certyfikowany Fizjoterapeuta
Terapia metodą Vojty i NDT
Bobath, PNF, FITS, Terapia
Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. Radosna 6
wizyty domowe: Trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel.

509 160 905

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

terapia

pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

parmed www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

Masaż Leczniczy
Gabinet

masażu leczniczego
i terapii manualnej
Agnieszka Muszczak-Sowa
• bóle kręgosłupa
• napięcia karku (bóle głowy)
• drętwienie rąk
• promieniujące bóle kończyn dolnych
• masaż stóp
• masaże relaksacyjne

ul. Witosa 20

tel. 600

353 595

Weterynarz
lek. wet. Ewa Okręglicka

Trzebnica

ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt.
wt. / czw.
sob.
tel.

10 - 18
8 - 17
9 - 14

601 061 222

Lekarz weterynarii
gabinet weterynaryjny

iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. wet. Ewa Michalska

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA

6:15 7:28 10:42 14:40 16:05 17:13
TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

KONIOWO – TRZEBNICA

8:20 11:35

TRZEBNICA – MARCINOWO 16:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA

12:05

16:10

Przystanek nr. 23
– ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego
Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

przystanek to nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

312 09 85
601 76 29 57

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw.
8 - 14
sob.
10 - 14

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
Ważny od 04.01.2016 r. - 31.12.2017 r.
A - w ferie zimowe i letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego.

13:15 14:15A 15:15A

Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
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OKNA DRZWI ROLETY PODŁOGI

godziny otwarcia
pon-pt: 10 - 17
sobota: 9 - 13
ul. Wrocławska 3
tel. 605 986 600

608 250 663

info@tomfloor.pl
www.tomfloor.pl

DORADZTWO SPRZEDAŻ MONTAŻ

ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS ul. Prusicka 12 lub telefonicznie tel. 785 922 332
oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka(13) w centrum Trzebnicy
przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II piętro,
własnościowe, słoneczne, po remoncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przedpokoju szafa wnękowa przesuwna, meble
kuchenne. Budynek po remoncie (styczeń
2015 roku), piwnica, wydzielone miejsce na
strychu. Możliwość zakupu do mieszkania
garażu. Tel. 790 558 208.

Kawalerka(9) w centrum Trzebnicy, 25
mkw, IV p. w pełni umeblowana, cena 700
zł + opłaty tel. 605 259 980.
mieszkanie (13) 2-pokojowe o pow. 34
mkw w centrum Trzebnicy. Tel. 669 664 798.
Mieszkanie (13) 53 mkw, w Trzebnicy, tel.
607 431 604.
Mieszkanie (13) własnościowe dwupokojowe 47 mkw w Trzebnicy przy ul. Słonecznej. Blisko centrum, Rynek. Osobno kuchnia,
wc, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia,
tel. 602 316 694.
Mieszkanie (13) własnościowe w budynku wielorodzinnym, w Obornikach Śl., pow.
64 mkw w tym kuchnia, 3 pokoje, łazienka.
Mieszkanie po remoncie, do zamieszkania.
Budynek ocieplony, okna plastikowe. Do
mieszkania przynależy piwnica, garaż, część
strychu, ogródek i część podwórka. Cena 180
tys. do negocjacji, tel. 605 512 825.
Mieszkanie (13) własnościowe składające
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej - 57,2
mkw, położone na wysokim parterze w miejscowości Nowy Dwór. Wraz z mieszkanie jest
także piwnica, budynek gospodarczy (który
można przerobić na garaż) i ogródek ok. 3
arów. Mieszkanie usytuowane w pobliżu
szpitala; niedaleko znajduje się przystanek
autobusowy podmiejski, a także supermarkety; Cena: 170 000 zł (do negocjacji), tel. 784
058 257.
Mieszkanie (12) 57,3 mkw, w Trzebnicy,
przy ul. Słonecznej, ,3 pokoje, I piętro, cena
do negocjacji, tel. 795 480 501.
Mieszkanie (12) w Trzebnicy, Rynek, 48m2,
2 pokoje, z balkonem, 3 piętro, cena 200 tys. ,
tel. 791 181 454.
Mieszkanie (12) 2-pokojowe w Rzędziszowicach, W dwupiętrowym budynku, na kameralnym osiedlu. Mieszkanie składa się z 2
pokoi oddzielnej widnej kuchni, łazienki i WC.
Z dużego pokoju wyjście na balkon (9m2) i taras przynależny do mieszkania. Ogrzewanie z
osiedlowej kotłowni. Do mieszkania przynależy ogródek (5arów), garaż i 2 duże piwnice.
Cena do negocjacji 150tys. tel 782 643 758.
Mieszkanie (12) 2-pokojowe (49,10 mkw) z
balkonem i piwnicą, II piętro, ul. Piwniczna.
Możliwość dokupienia garażu (19 mkw). Cena
do uzgodnienia, tel. 698 745 828.
Mieszkanie (11) Ligota gm. Trzebnica o
pow. ok 35 mkw, 1 piętro, księga wieczysta.
W skład wchodzi pokój, jadalnia/pokój z
kuchnia, łazienka, korytarz. Mieszkanie po remoncie. Cena 66 tys., tel. 662 227 587.
Mieszkanie (11) w Trzebnicy, Rynek, 48
mkw, 2 pokoje, III piętro, balkon, tel. 781 181
454.
Mieszkanie (13) W Trzebnicy przy ul. Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I piętro, kuchnia

osobna, tel. 795 480 501.
MIESZKANIE (11) Trzebnica nowe - stan
deweloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon z
aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka,
garderoba, przedpokój, balkon. III piętro (winda). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica Trzebnica Zdrój). Okna w kierunku południowym i
płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne i ustawne.
W cenie GRATIS gotowy projekt architekta
wnętrz. Możliwość rozłożenia płatności na
raty. Cena 4.700 zł/mkw. do negocjacji, tel.
664 781 782.
Mieszkanie(10) kwaterunkowe 68 mkw
z ogrzewaniem elektrycznym (II taryfa) we
Wrocławiu pl. Św Macieja na 1 piętrze na
mieszkanie w Trzebnicy do 40 mkw do 2
piętra, tel. 514 595 876.
mieszkanie(13) w Trzebnicy blisko Rynku,
63, mkw, 3 pokoje, duży balkon, tel. po 16:00
784 055 706.
Mieszkanie(9) własnościowe 53 mkw,
w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
mieszkanie (9) Okazja! ładne, tanie w
utrzymaniu, w centrum Trzebnicy, o pow.
40,80 mkw, składa się z 2 pokoi z aneksem
kuchennym, łazienki i przedpokoju. Cena
130 000 zł. do negocjacji. Więcej informacji
na stronie www.okolica.pl , tel. 668 215 025.
MIESZKANIE (8) dwupokojowe, własnościowe, w budynku willowym. Lokalizacja:
Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka. Charakterystyka: I piętro, powierzchnia: 58,00 mkw,
stan bardzo dobry, instalacje wymienione,
okna: nowe/wymienione, plastikowe, własne
ogrzewanie gazowe. Do mieszkania dodatkowo przynależy piwnica oraz wydzielone
podwórze. Całość jest ogrodzona. Cena 185
000,00, tel. 600 232 468 lub 782 821 701.
mieszkanie(7) własnościowe w Jedlinie
Zdroju koło Wałbrzycha o pow. 40m2, II piętro, wraz z łazienką. Ogrzewanie elektryczne,
możliwość budowy kominka, umeblowane,
tel. 694 216 036.
Mieszkanie(7) 59 mkw, w centrum Trzebnicy, urokliwe poddaszowe, 1 min. do deptaka, nowe budownictwo. Wykończone na
wysoki standard, sypialnia, salon z kuchnią,
duża łazienka, garderoba, parking podziemny, winda. Wyposażenie, zmywarka, klimatyzacja, meble kuchenne, prysznic, wanna,
szafa w zabudowie. Wystarczy łóżko i można
mieszkać. Cena 245 tys., tel. 604 692 346.
mieszkanie (6) 3-pokojowe w Trzebnicy,
parter, garderoba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska, ogródek, 92mkw. Cena 230
000 zł, tel. 609 577 122.
Mieszkanie (6) 3-pokojowe w Trzebnicy
przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, garderoba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska
8mkw, ogródek, 75,6 mkw. Cena 230 000, tel.
665 001 704.
Mieszkanie (6) słoneczne, dwupoziomowe na trzecim piętrze w Trzebnicy. W spokojnym, kameralnym, zielonym miejscu przy
ul. Piwnicznej. Pow. 65mkw, balkon, dwie łazienki, piwnica. Możliwość zamiany z dopłatą
na mniejsze do wysokości pierwszego piętra,
tel. 602 155 678.
Dom (13) jednorodzinny, wolno stojący w
centrum Trzebnicy. Atrakcyjna cena, duża
działka siedliskowa, tel. 723 117 268.
Dom (13) zabytkowy o powierzchni 126 mkw
+ budynki gospodarcze - do remontu, dla
konesera 12 km od Trzebnicy - Biedaszków
Wielki 30 - tylko kontakt osobisty.
Pół domu(13) wraz przylegającą działką,
gdzie znajduje się garaż, pomieszczenia gospodarcze w Trzebnicy w atrakcyjnej okolicy,
tel. 607 636 024.
dom (13) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 110
mkw, góra do adaptacji, bardzo dobre materiały, do wykończenia Działka 2020 mkw,
cicha, spokojna okolica. 320 tys. tel. 794 538
784.
dom(11) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 110 mkw, góra do adaptacji, bardzo
dobre materiały, ciepły, działka 2020
mkw, cicha, spokojna okolica, do wykończenia. Cena 320 tys., tel. 794 538 784.
Dom (13) jednorodzinny parterowy o pow.
132 m kw. plus użytkowe poddasze (niewykończone). Działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom (8) jednorodzinny w centrum Trzebnicy,
tel. 723 117 268.
dom (7) w Trzebnicy na działce 600 mkw +
garaż z zapleczem gosp. + meble, tel. 694
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DYNAMIKA, ROZWÓJ, INNOWACJA
- to nasza receptura na SUKCES.

Tarczyński S.A.
Jesteśmy wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich Premium w Polsce. Naszą siłą jest smak i
pasja, z którą pracujemy. Stawiamy na rozwój i ciągłe doskonalenie. Grupa Tarczyński to już ponad
1200 osób, które każdego dnia dzielą się swoją wiedzą, energią i zaangażowaniem, aby dodać życiu
naszych klientów smaku.

Aktualnie do zakładu w Ujeźdźcu Małym poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

Pracownik
obszaru produkcji
OFERUJEMY:
 zatrudnienie w ramach UMOWY O PRACĘ w stabilnej firmie;
 pakiet świadczeń socjalnych i pozapłacowych (PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA, ubezpieczenie
pracownicze, DEPUTAT WYROBÓW GOTOWYCH, karta Multisport, BONY ŚWIĄTECZNE);
 pracę w nowoczesnej firmie z wieloma udogodnieniami dla naszych pracowników;
 możliwość rozwoju;
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 rzetelne i prawidłowe wykonywanie czynności w toku produkcji;
OCZEKIWANIA:
 gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 motywacja i chęć do pracy;

Aplikacje prosimy składać:
•

na adres mailowy rekrutacja@tarczynski.pl

•

bezpośrednio w siedzibie firmy Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym 80 (na recepcji)

•

telefonicznie pod numerem telefonu 71 866 85 20

216 036.
Dom(7) wolno stojący w Trzebnicy lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu, tel. 733
605 155.
Dom (8) + budynki gospodarcze na działce
1,08 ha w okolicach Trzebnicy lub zamienię
na dom W Trzebnicy, tel. 665 549 669.
Dom (8) w okolicach Trzebnicy na mieszkanie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.
Działka(13) duża, uzbrojona, budowlana w
Jaszycach, powierzchnia 10,40 ara, foremny
prostokąt, cena 57000 zł do negocjacji, tel.
691 525 389.
działka(12) przy ul. Polnej, własnościowa,
teren pod zabudowę o powierzchni 26 arów
i 39 mkw, tel. 724 121 082.
Działka(12) budowlana w Trzebnicy, 1840
mkw, tel. 505 334 186.
grunt(12) rolny klasy IV o powierzchni ok.
3,95 ha w miejscowości Malczów, gmina
Trzebnica. Grunt stanowi część większej
działki o powierzchni 12,72 ha i jest porośnięty samosiewami. Cena 16 000 za hektar,

tel. 71 360 17 25.
Działka(13) budowlaną Siedlec Trzebnicki,
tel. 502 860 657.
Działki (13) budowlane 11 arowe, Pstrzejowice, Gmina Zawonia, tel. 725 147 283.
Działka(13) dwie sztuki ,budowlane 10 a i
12 a w Szczytkowicach, tel. 665 233 766.
Działka(13) budowlana 12 arów z mediami
w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 790 558 208.

Działka(12) klimatyczna w Szczytkowicach, 10 arów NR 73/21, cena 46 tyś. zł., tel.
693 031 974.
Działka(11) 31 arów, Brzezie, cena 20 tys. zł,
tel. 668 302 127.
działka(11) w Sulisławicach o łącznej powierzchni 13 arów z możliwością przekształcenia na budowlaną. Cena do uzgodnienia,

tel. 722 167 592.
Działka(11) budowlana 15 arów uzbrojona
Wisznia Małą ul. Szkolna, sprzedam lub zamienię na mieszkanie do II –go piętra, cena
do negocjacji, tel. 785 410 362.
Działka(11) grunt budowlany o pow. 5000
mkw. w samej Trzebnicy, koło stadionu sportowego (ul. Zielona) sprzedam bez pośredników, tel. 507 843 124.
Działka(10) budowlana w Żmigrodzie, 8
arów, ul. Prusa, tel. 693 446 053.
Działka(9) budowlana 26,6 ara w Trzebnicy
ul. Ogrodowa. Panorama na całą Trzebnicę,
tel. 603763 286.
Pole(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytkowicach, tel. 601 701 865.
Działka(8) 1.555 mkw, nad prywatnym
jeziorem, ZŁOTORYJA – 90 km od Wrocławia,
Grunt w kompleksie 25 działek z własnym
jeziorem. Teren dostępny wyłącznie dla właścicieli. Nabywca otrzymuje w cenie 1/25
jeziora, plaż, drogi i parkingu (łącznie 35.000
m2). Prąd na działce, można budować. Podział terenu zapewnia każdemu właścicielo-
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wi dostęp do jeziora, korzystanie z miejsc do
plażowania, wędkowania i kąpieli oraz miejsc
na ogniska. Jezioro oferuje doskonałe warunki dla płetwonurków. Woda I klasy czystości
(mnóstwo ryb i raków). Cena: 38.526 zł, Info:
www.oczkozlotoryja.pl, tel. 602 629 808.
Działka(8) nr 397/9 o powierzchni 0,35
ha zlokalizowaną we wsi Kuźniczysko, przy
drodze asfaltowej blisko lasu. Woda i prąd w
granicy działki, tel. 603 803 802.
DziałkA(8) budowlaną 40,7 arów w Trzebnicy, cena / mkw 270 zł, tel. 669 265 933.
Działka(8) budowlana w Księginicach
przy ul. Słonecznej (boczna od ul. Sportowej),
tel. 603944 369.
DZIAŁKI (8) budowlane , sztuk 6 o powierzchni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 30 zł /
mkw, tel. 696 625 552.

Działka(7) budowlana, Osiedle Polna w
Trzebnicy, działka nr 110, zaprojektowana przy
rondzie, pow. 18 arów. Położona na wzniesieniu, teren płaski, piękny widok na okolicę, dobra lokalizacja w stosunku do centrum miasta,
cena 120 zł /mkw, tel. 608 572 381.
Działka(7) BUDOWLANA, 28 arów, atrakcyjna, pięknie położona w Ligocie, uzbrojona, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, tel. 661 139 043.
działka(13) budowlaną, malowniczo położoną na obrzeżach miasta Trzebnica, pow. 23
ary, tel. 785 686 232.
działki budowlane (7) 10a i 15,57a w
Szczytkowicach. Zjazd z drogi asfaltowej, media, blisko drogi, ładna, spokojna okolica, tel.
699 991 561 lub 71 312 34 31.
Działka(13) budowlana 9 arów Komorowo koło Trzebnicy. Szerokość 20m, Długość
45m, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km
od Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd
z obniżonym chodnikiem. W sąsiedztwie
budowane jest osiedle domków jednorodzinnych, atrakcyjne położenie. cena 51000
zł do negocjacji, tel. 501 722 594.

Lokal(13) w centrum Trzebnicy, handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacją, wszystkie media, w zabudowie szeregowej, na działce własnościowej 65
mkw, tel. 798 267 177.
Lokal(12) handlowo-usługowy w rejonie ul.
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum w
pobliżu głównego ciągu handlowego i nowego deptaka, lokal o pow. 96 m. kw. z zapleczem biurowym i socjalnym, parter, wejście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow.
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

kupię
Mieszkanie (13) w Trzebnicy, 2 - 3 pokojowe, na parterze lub 1 piętrze, z balkonem w
przystępnej cenie, tel. 690 899 109.
Mieszkanie (13) w Trzebnicy, 3 pokojowe,
gotowe do zamieszkania, tel. 732 244 683.
Garaż(13) w rejonie ul. Wąskiej lub Lipowej
w Trzebnicy, płacę gotówką, tel. 601 838 394.
mieszkanie(10) w Trzebnicy w rozsądnej
cenie, tel. 693 223 802.

Poszukuję do wynajęcia
mieszkanie (13) 2-3 pokojowe (od 1.09., w
Trzebnicy). Najlepiej nieumeblowane. Osoby
niepijące, niepalące, dbające o czystość, tel.
781 175 405.
Współlokator(10) poszukuję współlokatora do mieszkania 53 mkw, w dobrej lokalizacji w Trzebnicy, mieszkanie czyste i zadbane, cena 625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.
GARAŻ(8) Sanepid Trzebnica wynajmie garaż na terenie Trzebnicy, e-mail psse.trzebnica@post.pl , tel. 71 312 09 16.

Mam do wynajęcia
Lokal(13) handlowo-usługowy o pow. 12
mkw (woda, prąd, WC), wyremontowany,
przy ul. Ks. W. Bochenka 25. Proszę dzwonić
po godz. 15.00, tel. 530 695 800.

Lokal(13) użytkowy, wynajmę lub sprzedam, w centrum Trzebnicy o pow. 47 mkw,
parter, osobne wejście, znakomite miejsce na
wszelkiego rodzaju usługi, tel. 601 770 545.
Mieszkanie (13) 48 mkw, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, na parterze. Nowe budownictwo
w okolicach stadionu miejskiego w Trzebnicy, tel. 660 721 730
Mieszkanie (13) w Wiszni Małej, o pow. 40
mkw, jednopokojowe, łazienka, przedpokój,
oddzielne wejście przy posesji domku jednorodzinnego, częściowo umeblowane, 700 zł
+ media, tel. 71 312 40 28, 514 399 495.
mieszkanie (13) dwu pokojowe z balkonem, umeblowane w centrum Trzebnicy 1
piętro. tel. 502 860 657.
lokal(12) w centrum Trzebnicy handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością
rozbudowy oraz z parkingiem prywatnym,
klimatyzacją. Wszystkie media w zabudowie
szeregowej na działce własnościowej 65
mkw, tel. 798 267 177.
Mieszkanie (12) 48 mkw, Trzebnica, ul.
Obornicka. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
duży balkon + piwnica. Mieszkanie wolne od
lipca 2016. Opłata 1000 zł +kaucja w wysokości 1 miesiąca +czynsz +media. Wyrażam
zgodę na możliwość posiadania zwierząt, tel.
695 742 829.
Mieszkanie (12) 74 mkw w Trzebnicy komfortowe, w nowym budownictwie (3 pokoje
+ łazienka + kuchnia + balkon + taras-możliwość grillowania) 1 piętro od lipca, tel. 502
616 533.
mieszkanie (12) dwupokojowe 43 mkw
przy ul. Bochenka. 1000 zł + opłaty, tel. 730
080 567.
Mieszkanie(11) klimatyzowane 53 mkw w
Trzebnicy przy deptaku, w nowym budownictwie. Salon z aneksem kuchennym, pokój,
łazienka, garderoba. Jest też piwnica i garaż
podziemny. Budynek posiada windę, tel. 669
778 997.
kiosk(10) wraz z agencją pocztową przy ul.
Obornickiej w Trzebnicy, tel. 661 030 573.
Działka(9) w Kobylicach, do wydzierżawienia tel. 601 622 703.

dam pracę
Kelnerka/kucharz(13) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(13) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o
pracę, elastyczny grafik. Informacje pod,
tel. 509 617 118.
Kelnerka/kucharz(13)
Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II 1
zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz
kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik.
Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(13) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.
Spawacz/ślusarz(13) firma Plast-Met
Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp.k zatrudni spawaczy z uprawnieniami lub ślusarzy
chętnych do przyuczenia do zawodu spawacza, tel. 71 388 92 38 lub kadr@plast-met.pl
MONTER REKLAM (13) Atrakcyjne warunki,
(umowa o pracę), CV proszę wysyłać na adres: biuro@alfatom.pl, tel. 71 388 91 06
Lakiernik (13) ANOTIS Lakiernia proszkowa w Trzebnicy zatrudni pracownika linii
lakierniczej, nie wymagane doświadczenie,
oferujemy stałe zatrudnienie na pełen etat,
tel. 71 312 06 05.
Kierowca(12) zatrudnię kierowcę kat. B na
pół lub cały etat, tel. 604 207 412.
Praca przy zbiorach (13) czereśni i
porzeczek, tel. 604 236 690.
Praca przy zbiorach (13) najmę do
zbioru wiśni, dzwonić wieczorem, tel. 661
851 943.
naprawiacz(11) poszukuję osoby do naprawy wersalki, u mnie w domu, tel. 502 677
578.
Opiekun Finansowy(11) pracownik na
cały etat, na stanowisko do oddziału Stefczyk
Finanse w Żmigrodzie. Doświadczenie nie
jest wymagane, wyślij CV na adres estera.firek@tzskokska.pl, tel. 605 740 104.
MONTER(11) zatrudnię osoby niepełnosprawne na stanowisko montera (Plast-Met),
tel. 71 388 92 38.
Pracownik/Ślusarz(11) Firma ślusarska
zatrudni pracownika, Trzebnica, tel. 691 894
011.
Zbiór czereśni (13) najmę do zbioru czereśni w Księginicach od czerwca, tel. 783 117
692.
Opiekunka(11) do starszej osoby z możliwością zamieszkania w Trzebnicy, tel. 71 387
10 77, 691 734 146.
Pomocnik budowlany(10) firma budowlana poszukuje chętnego do pracy
pana na stanowisko pomocnik budowlany,
tel. 500 266 161.

SPRZĄTANIE(10) zatrudnię osobę do sprzątania w piekarnio-cukierni w Trzebnicy, tel.
603 262 837.
Mechanik samochodowy(10) poszukuję pracownika na stanowisko mechanika
w Strzeszowie w firmie Autoperfect, umowa o pracę, pełny etat, tel. 693 851 104.
POMOC DO CUKIERNI (9) Zatrudnię osobę do pomocy w cukierni w Trzebnicy, tel. 691
283 007.
KIEROWCA(9) Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Piekarnia Trzebnica, tel.
691 283 007.
CUKIERNIK (9) Zatrudnię cukiernika. Cukiernia Trzebnica, tel. 691 283 007.
opiekunka(8) dla dziecka 2-3 – letniego. Dorywczo lub na stałe, Trzebnica. tel. 661 811 530.
krawcowa / szwaczka(13) pph Best
Mode, Świątniki 57 - zatrudni krawcowe,
szwaczki, tel. 713 870 546.

SZUKAM PRACY
Koszenie (13) wykaszarką, cena 0,40 zł /
mkw, tel. 607 580 258.
Malowanie wnętrz(12) tel. 603 864 654.
Kierowca(12) kat. B., tel. 662 531 557.
Pomoc w rolnictwie (11) szukam pracy związanej z rolnictwem, tel. 667 631 225.
Opiekunka(11) medyczna , zaopiekuję się
starszym panem, tel. 667 631 225.
Praca w ogrodzie (11) koszenie trawy,
wertykulacja, sadzenie roślin, wytyczanie
ścieżek, tel. 781 183 980, 725 710 111.
Opiekunka(11) zaopiekuje się dzieckiem
do 5 lat, tel. 781 653 481.
Opiekunka(10) Zaopiekuję się dzieckiem
w Trzebnicy, tel. 692 060 160
Koszenie trawy(9) kosiarką spalinową
od 0,40 zł/mkw do 0.50 zł/mkw, tel. 607
580 258.

KOREPETYCJE
RYSUNEK/MALARSTWO(13) Architekt,
malarz, rysownik i podróżnik, przyjmuje na
naukę rysunku odręcznego, na studia wyższe,
a także na kurs malarstwa, tel. 727 343 600.
Matematyka(8) szkoła średnia, matura,
tel. 603 548 603.
Hiszpański(7) Zapraszam na zajęcia! Uczę
na wszystkich poziomach i w każdym celu.
Terminy, długość i cena zajęć do ustalenia, tel.
694 286 127.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

Opony(12) 235/40/18 stan dobry. Dunlop (2
sztuki), GoodYear (2 sztuki). Cena za komplet
2 sztuki 350 zł, tel. 501 480 000.

błotnik (11) do audi A4 przedni lewy, nowy
- 60 zł, sprężyny z amortyzatorami do bmw
318, cena 100 zł, skrzynię biegów do Opla
Vectry B - 100 zł, tel. 603 864 654.
króliki (13) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
obornik koński (13) workowany, tel. 721
900 693.
Ciągnik (13) URSUS C 4011, cena do uzgodnienia, rejestrowany, ubezpieczony, tel. 783
235 840.
Wóz konny(13) przerobiony na traktor,
cena 300 zł, tel. 783 235 840.
Siewnik (13) uniwersalny do prac ogrodowych, pojemność 12 L, zielony, jak nowy,
cena 65 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

Króliki (12) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
Ciągnik (13) John Deedr 1030S z roku 1975.
Ciągnik był użytkowany w Niemczech na
plantacji winogron, miał jednego właściciela
w Niemczech. Został sprowadzony do Polski
z dokumentacją do rejestracji (Brief). W 100%
sprawny. Stan bardzo dobry, opony 95%, po
wymianie filtrów i olejów. Cena: 22 500 do
negocjacji, tel. 695 815 023.
Sieczkarka(13) z silnikiem elektrycznym,
cena 700 zł tel. 797 724 335.
Opryskiwacz(12) polowy, 400 l, tel. 667
180 770.
Ciągnik (12) URSUS C-355, zarejestrowany,
tel. 667 180 770.
Porzeczki (12) czarna i czerwona z własnej
plantacji, świetnie nadaje się na przetwory
oraz do bieżącej konsumpcji. Zbiór na przełomie czerwca i lipca. Cena w zależności od
ilości zamówienia. Sprzedaż w ilościach hurtowych i detalicznych. Okolice Trzebnicy, tel.
693 037 294.

Spr zedam

FIAT(11) 126p, rok prod. 2000, przebieg 47
tys.,pierwszy właściciel, ubezpieczony, kolor czerwony, tel. 605 327 016.
skuter(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
Toyota(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D
90KM,auto z polskiego salonu, bogate wyposażenie, oryginalny stan kilometrów, tel.
609 936 972.
Opel(9) astra, 1999 r., 5- drzwiowy, kolor biały,
stan dobry, książka pojazdu, cena 2800 zł, tel.
605 475 438.
Renault(8) Clio 1,2 benzyna + gaz 2008 rok
- grudzień, ubezpieczony i przegląd do grudnia 2016 roku, tel. 601 701 865.
Renault(8) Espace, benzyna + gaz, 2,2 L
1994 rok, ubezpieczony, przegląd, jeżdżący,
sprawny technicznie i prawie drugi samochód w częściach, tel. 601 701 865.
felgi (13) metalowe, 4 sztuki, do auta mały
mercedes, o wym. 5 1/2Jx15H2 - 150 zł, tel.
694 216 036.
Felgi (13) aluminiowe BBS 15'' (komplet
-4szt), model RY014, szerokość 7", ET35, rozstaw śrub 5x120. Cena 600 zł, proszę dzwonić po 16.00, tel. 607 601 327.

kabel(13) elektryczny 4 x 6 mm, drut miedziany, 18 metrów bieżących, tanio, tel. 785
686 232.
Stemple (13) budowlane, drewniane, 3 m,
3,2 m; około 140 sztuk, cena 5 zł/szt, tel. 606
906 960.
piec CO(13) 180 m powierzchnia grzewcza,
w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. Do odbioru w Trzebnicy. tel. 798 484 366.
Border (13) 5 szt, bardzo dobrej jakości- wyprodukowane w Polsce. Długość 5 mb, wysokość 13,5 cm. Cena za 5 szt - 50zł, tel. 605
113 822.

Zawór(13) nowy, cena 40 zł, tel. 502 677 578.

Audi (13) 80 B4, 1992 rok, benzyna + gaz,
przebieg 245 tys. km , oryginalne alu + koła
zimowe, hak, pierwszy właściciel w kraju, tel.
602 637 562.

opel(13) astra clasic 1,4 rok 1999, 170 tys przebiegu, kolor biały, 4 drzwiowy, garażowany w
bardzo dobrym stanie, cena 2000 zł, tel. 605
475 438.
Nissan(11) ALMERA rok 2002, poj. 1800, przebieg 189 tyś., ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, cena 5500 zł, tel.
605 368 993, 790 302 400.

Kuźnia(11) kompletna + 100 sztuk narzędzi
kowalskich, urządzenia ręczne i mechaniczne, cena 10 000 zł, tel. 883 433 493.

Wóz konny(11) przystosowany do ciągnika, Ujeździć Wielki, tel. 668 302 127.
Króliki(11) hodowlane mieszane około 100
szt., różnego wieku, samce i samiczki. Cena
do negocjacji, do obejrzenia w Zajączkowie
między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi,
tel. 71 310 71 60.

Króliki (11) - samice z młodymi, około 8-9
tygodniowe, 3 gniazda. Cena do uzgodnienia, tel. 725 895 726.
Obornik (11) koński workowany, z dowozem, tel. 721 900 693.
Pszenica(11) 4 tony, po workowana po 50
kg, dzwonić po godzinie 17, Biedaszków Wielki, tel. 664 017 936.
SIECZKARNIA(11) LATA 60, przerobiona
na napęd elektryczny, silnik 380V + 50 mb
kabla, 2 noże tnące, 2 koła zamachowe, 2 paski klinowe, 2 położenia tnącego materiału.
Posiada wsteczny bieg (cofanie materiału w
korycie). Może służyć do cięcia roślin na paszę (ostatnio cięto wierzbę energetyczną na
korki) Sprawna technicznie. Cena: 1650 zł (do
uzgodnienia). Odbiór: transport własny - ciężar ok. 500 kg, Lubnów, tel. 748 199 155.

Zamek (13) nawierzchniowy nowy, cena 25
zł, tel. 502 677 578.

Pustaki (13) szklane, luxfery o wym. 0,20 x
0,20, cena 1 zł, tel. 694 216 036.
Umywalka(13) cena 30 zł, tel. 694 216 036.
okno(13) plastikowe, dwuskrzydłowe o
wym. 1,25 x 2,25; tel. 694 216 036.
Roletki (12) nowe, paragon 230 zł / sprzedam za 100 zł: 70/75 cm - 4 sztuki, 50/55 - 1
sztuka, 40/45 - 2 sztuki, tel. 601 198 984.
Grzejniki elektryczne (12) 15 zł /
sztuka, tel. 601 198 984.
kostka brukowa(12) z demontażu 30
m tel. 603 864 654.
Zlewozmywak (12) dwukomorowy z
ociekaczem, stal nierdzewna, 40 zł, tel. 781
154 238.
Mini Rusztowanie (12) CORDA, stan jak
nowe . Cena 450 zł, tel. 501 480 000.

Karcher(11) myjka, 90 bar ciśnienie, cena
350 zł, tel. 505 838 073.
ościeżnice(11) drewniane, stałe, kolor biały,
nowe, prawe 60 zł, komplet, tel. 660 440 377.
sterownik(11) do pieca CO i dmuchawę 150 zł za komplet, tel. 660 440 377.
Słupki betonowe (11) sztuk 65, wym.
2,20 x 2,12, cena 10 zł / szt, tel. 883 433 493.
kuchnia(13) elektryczna z szafką, tel. 694
216 036.
magiel(13) elektryczny, domowy, tel. 607
431 604.
Maszyna do szycia(13) typ Singer,
cena 130 zł, tel. 502 677 578.

Żelazko(13) nowe ze zbiornikiem wody,
cena 25 zł, tel. 502 677 578.
Króliki(10) odsadzone 7-8-tygodniowe do
dalszego chowu. tel. 721 900 693.
Żarno(11) z 1900 roku, kompletne, cena
1200 zł, tel. 883 433 793.

Sauna(11) przenośna parowa Total, używana
ok 20 razy, cena do uzgodnienia, tel. 696 095 538.

45
wózek (11) dziecięcy 2 w 1 spacerówka, gondola Tako Captiva MOHICAN edycja Len gratis moskitiera, parasolka, folia przeciwdeszczowa cena 550 zł, tel. 661 167 610.

Platforma wibracyjna(11) Mango
Vibro Max to urządzenie pozwalające zredukować wagę i pozbyć się cellulitu. Drgania,
w które platforma wprawia ciało, pozwalają wyrzeźbić sylwetkę i zmniejszyć tkankę
tłuszczową. Urządzenie wprawia mięśnie w
drgania o określonej sile działania. Wibracje
pomagają wzmocnić stawy i ścięgna, poprawiają krążenie krwi i usprawniają przemianę
materii. Trzebnica, cena do uzgodnienia, tel.
696 095 538.

ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

Komoda(13) 5 szuflad, tel. 694 216 036.

HOKERY(12) (krzesła) do kuchni-baru, kolor
czerwony stan dobry (cena dotyczy 4 sztuk).
Cena 180 zł, tel. 501 480 000.

Burmistrz przyjmuje w sprawach
skarg i wniosków

w każdą środę w godz. od 16 - 16:15

w sprawach lokalowych
Wózek(10) inwalidzki, elektryczny, lekki (łatwy do transportu) ok 50 kg może również
służyć osobom starszym – osłabionym cena
1300 zł., tel. 662 992 226.
chodzik inwalidzki (13) na 4 kółkach,
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
CHODZIK(10) rehabilitacyjny trójkołowy,
amerykańskiej firmy Invacare wyposażony w
ergonomiczne uchwyty oraz hamulce z blokadą kół tylnych. Standardowo wyposażony
w torbę na zakupy. Dzięki możliwości składania jest łatwy w przechowywaniu i transporcie. Waga użytkownika 135 kg. Cena 190 zł,
tel. 605 113 822.

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 - 16

Biurko i szafkę(11) cena do uzgodnienia,
tel. 725 147 283.
Łóżko(13) sosnowe, grube drewno, solidne,
pojedyncze, cena 180 zł, tel. 729 270 272, 609
667 557.

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13 - 16

w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 15:30 - 16

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281

Zestaw meblowy(13) nowoczesne szklane witrynki, komoda RTV z szufladami, trzy części, bardzo solidna seria IKEA, ciemny orzech,
cena 950 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

Lodówka(11) z osobną zamrażarką, firmy
BEKO, cena 300 zł, bardzo mało użytkowana,
tel. 505 838 073.

ROWERY / WÓZKI
Obraz(11) olejny z 1978 roku, cena 2000 zł,
tel. 883 433 493.

Spr zedam
rower(13) górski FELD 600, cena do negocjacji, tel. 535 494 556.
Fotelik (12) samochodowy dla dziecka, 0
- 15 kg, rozkładany do spania, 100 zł, tel. 697
607 049.
Rowerek (12) dziecięcy bez pedałów, 70 zł,
tel. 697 607 049.
Fotelik(11) samochodowy dla dziecka cybex aton basic, od 0 do 13 kg, stan bardzo dobry ( + 2 adaptery do wpięcia do wózka gratis), cena 250 zł do negocjacji, tel. 730 309 301.

71 312 06 11 71 312 06 42
71 312 01 45

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Spr zedam
Szafka/ Rack (13) pod sprzed RTV, tel. 694
216 036.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
71 388 81 51 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH
71 388 81 42 wew 242
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

Komoda(13) biurowa, 2 sztuki, po 3 szuflady,
wymiary 41/67/45, uchwyty matowe srebrne,
kolor wenge, bardzo dobra jakość producent
MebloCross, jak nowe cena 350 zł, tel. 729 270
272, 609 667 557.

Grafika(11) z 1865 roku, cena 5000 zł, tel.
883 433 493.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

Pianino(13) z fabryki Pianoforte Ferdynanda
Manthey (1868 – 1986) Berlin, tel. 694 216 036.

Urząd Stanu Cywilnego

71 3888137, 71 388 8116, 71 3888199

Rower(11) dziecięcy koła 16 stan dobry, cena
50 zł, tel. 795 256 489.

rower górski (11) stan bardzo dobry, 350
zł., tel. 603 864 654.
deska windsurfingowa(10) MISTRAL
idealna do nauki, tanio, tel. 505 551 358.

Stolik (13) kawowy, bardzo dobra jakość,
jak nowy, gruby szklany blat, półka w kolorze
gruszy, 3 nogi z matowego srebrnego tworzywa, z domu meblowego Abra, cena 180 zł,
tel. 729 270 272, 609 667 557.
Łóżko(13) 1-osobowe (90 x 200) z materacem, kolor jasny (olcha), stan bardzo dobry,
500 zł , tel. 731 181 454.
Wersalka (13) rozkładana, kolor bordo,
cena 150 zł, tel. 694 216 036.
Kinkiet(13) sufitowy 3 reflektory (3 x max.
50W), kolor srebrny, made in Szwecja, cena
95 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

wózek (12) dziecięcy 2 osobowy szeregowy firmy Jane, 370 zł. tel. 798 267 177.
Wózek (12) 3 w 1, cena 300 zł, tel. 535 091 637.
Witryna(13) 3 drzwiowa, duża, tel. 694 216 036.

Materac(10) przeciwodleżynowy z pompką elektryczną, 230 x 100 cm, tel. 721 900 693.
Chodzik(10) inwalidzki na 4 kółkach, nowy,
nieużywany, tel. 721 900 693.
fotel(10) drewniany bujany. Cena 250 zł. Odbiór osobisty- Trzebnica, tel. 665 481 079.

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

Ława(12) fikuśna podnoszona i rozkładana 145 zł, tel. 601 198 984.
Krzesło obrotowe (12) 45 zł, tel. 601
198 984.
sofę(12) dwuosobową, stan bardzo dobry,
cena 400 zł., tel. 791 181 454.
kosz Mojżesza(13) używany, wykonany
z grubej wikliny, kupiony w Niemczech firma
Huck. Stan bardzo dobry, funkcjonalny, na
kółkach. Możliwość zamontowania domku
pozytywkę. Komplet *baldachim, *poszewka
na kołderkę i poduszkę*materac używany
przez 3 miesiąca firma ARO Premium Materac
Silver nowy 99 zł. Cena za komplet 450 zł do
negocjacji. Trzebnica, tel. 603 037 421.

LAMPkA(12) nocna z mosiężną podstawą.
W pełni sprawna, cena 40 zł. tel. 732 244 683.

Biblioteka Miejska

669 767 871

Hala Sportowa

71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd Rejonowy

71 312 12 13

Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Lampion elektryczny(12) z migającym czerwonym światełkiem przypominającym płomień, stan bardzo dobry, cena 20 zł.
tel. 732 244 683.

Trzebnickie Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

HANTLE(10) Zestaw hantli krótkich, opis na
zdjęciu, cena 90 zł, tel. 664 819 942.

wózek dziecięcy(11) 2 w 1 dla chłopca
lub dziewczynki. Kolor szaro zielony. Wózek
ma pompowane koła i amortyzatory. Jest
bardzo skrętny i lekki w prowadzeniu. W
przednich kołach można zrobić blokadę na
jazdę bez skręcania + hamulec z tyłu. Pod
wózkiem duży kosz na zakupy. Do wózka
dołączam parasol, folia przeciw deszczowa,
moskitiera, poduszko z kołderką + komplet
pościeli dodatkowo pojemnik na butelkę.
Stan db cena 200 zł, tel. 785 956 184.

Szafka(13) pod TV, tel. 694 216 036.

kredens / witrynę(12) kuchenną w stylu prowansalskim. Szerokość 130 cm. Cena 600
zł. Odbiór własny – Trzebnica, tel. 65 481 079.

Namiot(10) typu Iglo 2-3 osobowy, wymiary
270x180x125/100 cm, stan dobry, cena 70 zł,
tel. 664 819 942.

Stół(13) stołowy, rozkładany o wym. Szer. 90
cm x dł. 165 cm, po rozłożeniu 250 cm, tel. 694
216 036.

Krzesła(13) do stołu 6 sztuk, tel. 694 216 036.

Kwietnik (13) kuty z Obi- kolor- złoty/czarny,
wysoki, na 3 donice, cena 90 zł, tel. 729 270
272, 609 667 557.

Tapczan (12) młodzieżowy, 30 zł, tel. 781 154 238.
WIESZAK-PÓŁKA(13) cena 260 zł. Wymiary
120 cm x 25 cm x 18 cm, drewno, tel. 694 057 540.

materac(12) przeciwodleżynowy z pompką elektryczną, używany, tel. 721 900 693.
Chodzik (12) inwalidzki, używany, tel. 721
900 693.
Kołdra(12) i 2 poduszki nowe - merynosy,
wełniane, rozm. 160x200, 200 zł, tel. 697 607 049.
AKWARIUM(11) z rybami, w pełni wyposażone, poj. 55 litrów, tel. 605 327 016.
KANARKI(11) samica i samiec- śpiewający,
razem z klatką, tel. 605 327 016.

Plecak(10) turystyczny, wymiary: wys. 60 cm,
szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan bardzo dobry, cena
70 zł , tel. 664 819 942.

46
Piaskownica-basenik (13) 2 w 1 Motylek-Smoby, odporna na blaknięcie, solidna,
mało używana, cena 100 zł, tel. 729 270 272,
609 667 557.

Klapki (13) damskie, nowe z metką, made in
USA, znak firmowy ELLE, koturna- espadryl,
Rozmiar 41- cena 85 zł, tel. 729 270 272, 609
667 557.

Mata edukacyjna(12) Canpol Babies
- Zoo Land, używana przez 2 mies, brak
uszkodzeń, zabrudzeń. W komplecie oryginalny pokrowiec, oryginalne zawieszki oraz
pozytywki, przytulasy, zawieszki rozciągające
się 15 sztuk (nie ma ich na zdjęciach), niektóre
nieużywane - stan bdb. Cena 100zł, tel. 602
880 583.

Ubranka(12) dla dziewczynki, 3-6 miesięcy,: kombinezon, kurtka, polar, body krótki,
dł. rękaw, bluzki, bluzy, śpioszki, spodnie,
sukienki, czapki, 5 par butów - 60 sztuk (nie
ma wszystkiego na zdj.) Cena 100 zł, tel. 602
880 583.

Plecak(10) turystyczny wymiary: wys. 72
cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan dobry, cena
100 zł, tel. 664 819 942.

ROKEE, 9szt-bluzki z długim rękawem (firma
5.10.15, Fixoni), Większość rzeczy jest w bdb,a
kilka sztuk posiada ślady lekkiego sprania.
Polecam bo dziecko może w tym chodzić od
7miesięcy-18 miesięcy. tel. 785 956 184.

Suknia ślubna(11) roz. 38 kolor biały.
Spódnica + gorset + bolerko + szal + welon
i inne dodatki. Gorset pięknie zdobiony koralikami, cekinami i haftki. Suknia jest na kole.
cena 500zł. tel. 785 956 184.

AKCESORIA DLA DZIECI
SPRZEDAM
skuter(13) dmuchany dla dzieci z silnikiem
elektrycznym na baterie LR 20. Wymiary 140
cm x 79 cm waga do 45 kg, cena 200 zł, tel.
605 113 822.
Poduszka do karmienia(11) kolor
biały w kolorowe kropki-kółeczka. Wymienna poszewka + pokrowiec cena 30zł, tel. 785
956 184.
fotel(13) bujanym używany stan bardzo
dobry cena 80 zł do negocjacji. Trzebnica, tel.
668 360 255.

Kożuch damski (12) tanio, tel. 601 198 984.
Sukienka(11) Piękna zamszowa mini sukienka. Rozmiar S/M. Cena 50 zł, tel. 691 242 630.

Sukienka(11) Koronkowa, rozkloszowana
sukienka. Rozmiar 38. Cena 75 zł do negocjacji, tel. 691 242 630.

Sukienka(11) Koronkowa, zapinana na szyi.
W cenie sukienki wysyłka. Cena: 50 zł, tel. 691
242 630.

buty(11) nowe, kolor chabrowy, na obcasie,
rozmiar 41. Buty zamówiłam przez Internet i
okazały się za duże. Odbiór osobisty w Trzebnicy. Cena 30 zł., tel. 691 141 985.

Bujak (12) leżak, Chicco. Stan bdb. Cena 60 zł,
tel. 602 880 583.

Bujak (13) Oddam za symboliczną kwotę
bujaka. Należy go sobie odświeżyć. Trzebnica, tel. 668 360 255.
Karuzela(12) Fisher Price Rain Forest,
w rewelacyjnym stanie, wszystko działa lampka, dźwięki, melodie - pełen komplet.
Cena 80zł, tel. 602 880 583.

Hulajnoga(13) Ketler Scooter różowa, trzy
koła, mało używana, świetna niemiecka jakość, pompowane ciche koła, 5 stopni regulacji kierownicy,ograniczenie skrętu kierownicy, podnóżek antypoślizgowy, odblaskowe
elementy, oryginalny karton+ instrukcja, wiek
2+, max waga 25 kg, cena 210 zł, tel. 729 270
272, 609 667 557.

ZABAWKI(11) bardzo tanio, kuchenka z akcesoriami (garnki, artykuły spożywcze), wózek
spacerowy, piaskownica z przykrywką (żółw),
drewniane mebelki: stolik i dwa krzesełka z
IKEI, tel. 71 312 43 88.
Łóżeczko(10) dziecięce, 3 poziomowe, kolor mahoń, z materacem lnianym, cena 100 zł
do negocjacji, tel. 695 635 699.
Fotelik/nosidełko(10) dla dziecka do
samochodu, cena 100 zł do negocjacji, tel.
695 635 699.

UBRANIA
SPRZEDAM

Transport

Krajowy

Międzynarodowy

Przeprowadzki
tel.

608 230 839

mega paka(11) ubranek dla chłopca
roz.68/74/80/82/84. Cały komplet liczy 42
sztuk+gratisy czapki-Cool Club (10 szt),
8szt-bluz rozpinanych na każdą porę roku
w tym jedna nowa wkładana przez głowę
(materiał polar) a jeszcze inna firmy Adidas,
H&M, Name it, 6szt- sweterki z wełny w tym
jeden stan bdb-firmy Next, 9 szt-spodnie
chłopięce(polar, bawełna, dżins, plusz) firmyCool Club,Lego 10szt - bluzeczki z krótkim
rękawem (firma Mexx, Cool Club, H&M, CHE-

Instalacje
sanitarne
Instal-Pol Wacław Kumur

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół
55-114 Wisznia Mała

tel. 693 049 746

wykonujemy: instalacje wod no-kanalizacyjne, centralne
ogrzewanie, wewnętrzne in stalacje sanitarne (biały mon taż), ogrzewanie podłogowe,
wymianę pionów i poziomów
wodno-kanalizacyjnych

Kurtka(10) skórzana czarna Royan rozm. S,
dł. 83 cm, szer. pod pachami 59 cm, dł. rękawa 62 cm, mało używana, cena 150 zł, tel. 664
819 942.

kombinezon na motor(11) czarny
skórzany damski - na drobną kobietkę. Jak
widać na zdjęciach górę można połączyć ze
spodniami za pomocą zamka, w spodniach
i kurtce kieszenie, odblaski. Kombinezon był
raz założony, brak śladów użytkowania. Odbiór w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

Kupię / ODDAM / pr z yjmę
Podręczniki (13) używane do klasy 6
kupi Szkoła Podstawowa nr 2 Trzebnica, tel.
501 202 357.
KUNDELEK (13) do oddania w dobre ręce
4-miesięczny kundelek. Piesek jest zdrowy,
zadbany i pełen energii. Nie jest agresywny,
ale odważny i potrafi skutecznie odstraszyć
nieproszonego gościa. :-), tel. 784 058 257.
stary motocykl(8) kupię - WSK, KOMAR, SHL, itp., tel. 662 021 437.
Butlę(6) kupię - do gazu propan-butan 11
kg, tel. 733 229 335.
Meble (6) kupię - i inne przedmioty z przed
1945 r., również do renowacji, tel. 694 057 540.
Ziemia(9) przyjmę - dużą ilość, Taczów Wielki, tel. 605 259 980.

ZNALEZIONO
Klucze (13) duży pęk kluczy z breloczkiem
z Matki Boskiej. Do odbioru w Trzebnicy w
firmie Auto-Mar przy ul. Obornickiej 49 w
biurze, od godz. 7.00
OKULARY(13) 20 lipca na ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy, około godziny 14 znaleziono okulary wraz z pokrowcem, proszę o
kontakt po tel. 505 415 704.

nowo otwarty sklep

ziaja

ul. Daszyńskiego 20 i

Trzebnica
godziny otwarcia

pn - pt 9 -17
sobota 9 - 13
Dla każdego klienta
miły upominek

WUKO Krzysztof Buczek

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

LIGOTA PIĘKNA
ulibus@onet.pl
tel.

507 169 132
692 803 186

PRZEWOZY
OSOBOWE

Szkoła językowa
w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci,
młodzież, dorosłych i firmy.
www.willdo.pl kontakt@willdo.pl
tel. 888 636 936

CYKLINOWANIE
montaż i
renowacja

atrakcyjne cenY!

parkietów
i podłóg
drewnianych
tel.

572 180 470
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PREZENTY!!!

SCHODY

100 %

na URODZINY, 18-stki, WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE! ŚMIESZNE UPOMINKI, PREZENTY OKOLICZNOŚCIOWE A także:
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk "Ze
wzgórz Trzebnickich", "A jak urosnę..." i "Karuzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach!

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA
cena od 4,5 tys. zł.
tel.

Sklep „E-papierosy” Ul. Witosa 16

602 728 266

(Stary Zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

Masz KOMINEK / piec kaflowy

MECHANIKA
samochodowa

producent ekologicznego brykietu
z trocin drzew liściastych

tel.

pal brykietem
od 550 zł/t

nad morzem

Jarosławiec
25.06. 2016 - 7.07.2016
koszt 1380 zł

Stronie Śląskie
31.07. 2016 - 7 .08.2016
koszt 859 zł
ALDITUR Aldona Komur
ul. Brzezińska 33/12, Wrocław
tel. 600 655 033

ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

profesjonalny serwis

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów, pokrowców gsm w Trzebnicy
PROMOCJA!!! Pokrowce już od 10 zł Zapraszmy!!!

Maciej Nowak

883 38 03 96

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

Trzebnica

CB RADIA NAWIGACJE

e-mail: a.komur@wp.pl
www: alditur.dobrastronka.pl

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

Trzebnica ul. Jędrzejowska 25

oskargsm.pl

SKUP / SPRZEDAŻ

.

NOWO OTWARTY
WARSZTAT

brykiecik.com

KOMÓRKOWE

.

Lato detektywów

ANDiKAR

tel.

TELEFONY

Kolonie
letnie

naprawy bieżące
wulkanizacja

możliwy darmowy transport

607 809 535
71 312 82 88

796 060 595

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

Firma

GODZINY PRACY:

8-20
SOBOTA 8-14

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

pon, PT

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

PROMOCJA

oferta obejmuje

SAMOCHODOWEJ
za JEDYNE

•
•
•
•

SERWIS KLIMATYZACJI

149zł

SPRAWDZENIE GEOMETRII TYLKO 30ZŁ

sprawdzenie szczelności układu
uzupełnienie czynnika i oleju
sprawdzenie ciśnień
odgrzybianie

USTAWIENIE GEOMETRII JUZ OD 60ZŁ

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY: pon, Pt

8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2016
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim

BADAJACE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!...

USŁUGI
ko pa r ko ładowarka
Mecalac
Sprzedaż i
Montaż Szamb

tel.

605 331 903

Paweł Madaliński
Skarszyn 48 Trzebnica

Firma

oferuje

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

Pranie

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: pon, PT

i czyszczenie
dywanów wykładzin
tapicerki meblowej
i samochodowej
Bezpłatnie: odplamianie,

odkurzanie szczotkowe,
neutralizacja przykrych zapachów, usuwanie gumy do
żucia, plasteliny, wosku itp.
tel.

571-340-516

pranietrzebnica.com.pl

DĘBICA
OPONY UŻYWANE PONAD 3 tys. sztuk
KLEBER
OPONY NOWE w internetowych cenach
SERWIS KÓŁ CIĘŻAROWYCH do 56”
SERWIS KLIMATYZACJI
PROSTOWANIE FELG
GEOMETRIA 3D – NOWOŚĆ 2016
SPAWANIE ALU & INOX

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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SORANO

ul. Głowackiego 9

Trzebnica

(jesteśmy naprzeciw straży pożarnej)
godziny otwarcia:
pon.–pt. 10:00 – 18:00 sob.

9:00 - 14:00

jedyna taka usługa w Trzebnicy

